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RESUMO
A partir da sinalização do “Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos - 2016”, verifica-se que a compostagem detém dos menores percentuais de destinação dos resíduos no
Brasil. No entanto, a compostagem é uma tecnologia promissora para países essencialmente
agrícolas, como é o caso do Brasil, se destacando por permitir a reciclagem das moléculas orgânicas que têm função nutricional e também por diminuir o potencial poluidor e contaminante
dos resíduos. Diante do elevado percentual de matéria orgânica presente nos resíduos sólidos
domiciliares (RSD), a compostagem é uma alternativa favorável ao tratamento da fração orgânica e, consequentemente, reduz a parcela de resíduos a ser encaminhada ao aterro sanitário, o
que contribui para a redução de impactos no aterro, como a concentração da carga orgânica no
lixiviado e a diminuição das emissões de gases do efeito estufa para a atmosfera. Devido a
necessidade em avaliar os efeitos que a compostagem pode trazer ao sistema de gerenciamento
dos resíduos sólidos, foi escolhido o município de Porto Alegre – RS como estudo de caso, pois
é um município populoso e que possui em sua composição de RSDs, cerca de 61,4% de matéria
orgânica. Essa parcela de resíduos orgânicos poderia ser convertida em composto orgânico com
alto teor de matéria orgânica estabilizada, via compostagem. O objetivo da pesquisa é determinar os índices de sustentabilidade em diferentes cenários de gerenciamento dos RSD do município de Porto Alegre - RS, considerando nestes cenários, os potenciais efeitos do tratamento
dos resíduos orgânicos em unidades de compostagem. A metodologia da Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida (ASCV) possibilitou, por meio da avaliação ponderada e conjugada
de pesos equivalentes atribuídos as três dimensões (ambiental, econômica e social) que a constituem, fazer uma avaliação comparada do ciclo de vida de cinco cenários proposto. Um dos
cinco cenários retratam o atual Sistema de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Domiciliares
- SGRSD de Porto Alegre e os demais se diferenciam por incluir a compostagem para o tratamento dos resíduos orgânicos. A contribuição adicional foi avaliar diferentes quantidades de
tratamento dos resíduos orgânicos e diferentes tecnologias (aberta e fechada). Os índices de
sustentabilidade permitiram analisar as contribuições de cada uma das 18 categorias de impactos (8 ambientais, 3 econômicas e 7 sociais) e, por consequência dessa avaliação integrada definiu que o melhor cenário de sustentabilidade foi o cenário (Aterro-100). O cenário Aterro-100
retrata o SGRSD de Porto Alegre, no ciclo de vida de gerenciamento do estudo, este cenário
coleta uma tonelada (1 t) de RSD, não destina resíduos orgânicos a compostagem e encaminha
todos os resíduos misturados no aterro sanitário com valorização energética do biogás. Na análise comparativa dos cinco cenários, eixo social, percebe-se que os cenários não se diferenciaram, pois as categorias de impactos delimitadas para o eixo social não foram suficientes para a
comparação entre cenários. Todavia, nos eixos ambiental e econômico, percebe-se diferenças
entre os cinco cenários, considerando essas diferenças o cenário que obteve as piores performances ambientais foram os cenários com compostagem, A-30, A-60, F-30 e F-60, devido a
necessidade de uma coleta diferenciada para os orgânicos e, assim o aumento da distância percorrida pelos caminhões da coleta, etapa esta, que mais contribuiu para a geração dos impactos
ambientais. No eixo econômicos, os custos mais altos foram atribuídos aos cenários que contemplam de compostagem com tecnologia fechada, F-30 e F-60, em consequência dos maiores
custos de operação e manutenção. O cenário A-60 é economicamente melhor que os demais
cenários, pois representa uma redução que varia de 3% a 8% em relação aos custos do ciclo de
vida dos cenários analisados.
Palavras-chave: Resíduos Orgânicos; Compostagem; Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo
de Vida (ASCV)

ABSTRACT
From the “Diagnosis of Urban Solid Waste Management - 2016”, it is found that composting
has the lowest percentages of waste disposal in Brazil. However, composting is a promising
technology for mainly agricultural countries, as is the case of Brazil, standing out for allowing
the recycling of organic molecules that have nutritional function and also for reducing the pollutant and contaminant potential of waste. Given the high percentage of organic matter present in
household solid waste (HSW), composting is a favorable alternative to the treatment of the
organic fraction and, consequently, reduces the amount of waste to be sent to the landfill, which
contributes to the reduction of impacts on the landfill, such as the concentration of the organic
load in the leachate and the reduction of greenhouse gas emissions to the atmosphere. Due to
the need to evaluate the effects that composting can bring to the solid waste management system, the municipality of Porto Alegre - RS was chosen as a case study, as it is a populous
municipality and has about HSW in its composition. 61.4% of organic matter (FLECK AND
REICHERT, 2015). This portion of organic waste could be converted into organic compost
with high content of stabilized organic matter via composting. The objective of the research is
to determine the sustainability indexes in different management scenarios of HSW in the city
of Porto Alegre - RS, considering in these scenarios the potential effects of organic waste treatment in composting units. The Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) methodology
made it possible, through weighted and combined assessment of equivalent weights assigned
to the three dimensions (environmental, economic and social) that make it up, to make a comparative assessment of the life cycle. of five scenarios proposed. One of the five scenarios portray the current Household Solid Waste Management System - HSWMS in Porto Alegre and
the others differ by including composting for the treatment of organic waste. The additional
contribution was to evaluate different amounts of organic waste treatment and different technologies (open and closed). The sustainability indexes made it possible to analyze the contributions of each of the 18 impact categories (8 environmental, 3 economic and 7 social) and as a
result of this integrated assessment defined that the best sustainability scenario was the scenario
(Aterro-100). Scenario Aterro-100 portray the current Household Solid Waste Management
System - HSWMS in Porto Alegre, in the study management life cycle, this scenario collects
one ton (1 t) of RSD, does not use organic waste for composting and forwards all mixed waste
to a landfill with recovery energy from biogas.In the comparative analysis of the five scenarios,
on the social scope, it is clear that the scenarios did not differ, as the categories of impacts
defined for the social scope were not sufficient for the comparison between scenarios. However,
we can see the difference between the five scenarios, in the environmental and economic scopes, considering these differences the scenario that obtained the worst environmental performances were the scenarios with composting, A-30, A-60, F-30 and F- 60, because to the need
for a differentiated collection for organics and, thus, the increased distance traveled by the collection trucks, a stage that contributed most to the generation of environmental impacts. In the
economic scope, the higher costs were attributed to scenarios that include composting with
closed technology, F-30 and F-60, as a result of higher operating and maintenance costs. Scenario A-60 is economically better for the other scenarios, as it represents a reduction that varies
from 3% to 8% in relation to the life cycle costs of the analyzed scenarios.
Keywords: Organic waste; Composting; Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA)
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento demográfico acentuado, os padrões insustentáveis de produção, o consumo da sociedade moderna, o processo intensivo de industrialização e o avanço tecnológico,
têm levado a um aumento significativo da geração de resíduos sólidos urbanos - RSU.
No Brasil, a principal forma de disposição adequada dos RSU é o aterro sanitário (BRASIL, 2010). Para exemplificar essa sinalização, da massa total coletada, 59,0% são dispostas
em aterros sanitários; 9,6% em aterros controlados; 10,3% em lixões; 3,1% encaminhados para
unidades de triagem; 0,3% para unidades compostagem; 17,7% sem informação (SNIS, 2018).
As alternativas consideradas ambientalmente adequadas para destinação/disposição de
resíduos sólidos são: disposição em aterro sanitários, reutilização, reciclagem, compostagem,
recuperação e aproveitamento energético (BRASIL, 2010). Segundo Prado Filho e Sobreira
(2005), as unidades de triagem servem para separação dos materiais recicláveis presentes nos
RSU e, geralmente, precedem as unidades de reciclagem.
A partir da sinalização de SNIS (2018), no “Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos
Urbanos - 2016”, verifica-se que a compostagem detém dos menores percentuais de destinação
dos resíduos no país. No entanto, é uma tecnologia promissora para países essencialmente agrícolas, como é o caso do Brasil, se destacando por permitir a reciclagem das moléculas orgânicas
que têm função nutricional e também por diminuir o potencial poluidor e contaminante dos
resíduos (DOMÍNGUEZ; AIRA; GÓMEZ-BRANDÓN, 2010; GUIDONI et al., 2013).
Diante do elevado percentual de matéria orgânica presente nos RSU, a compostagem é
uma alternativa favorável ao tratamento dos resíduos orgânicos e, consequentemente, reduz a
parcela de resíduos a ser encaminhada ao aterro sanitário, o que contribui para a redução de
impactos no aterro, como a concentração da carga orgânica no lixiviado e a diminuição das
emissões de gases do efeito estufa para a atmosfera (GOMES, 2015).
Tomando como exemplo, o município de Porto Alegre – RS, uma das maiores capitais
do Brasil, Fleck e Reichert (2015) concluíram que 61,4% dos resíduos sólidos domiciliares
(RSD) são orgânicos. Esse montante poderia, por exemplo, ser convertido em composto orgânico com alto teor de matéria orgânica estabilizada, via compostagem, para posterior utilização
na agricultura (lavouras, hortas).
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No entanto, a compostagem tem um amplo espectro de tecnologias, que podem ser
diferenciadas de acordo com o tipo de aeração, o grau de revolvimento, e o ambiente de
acondicionamento do material (aberto em leiras ou fechado em reatores).
De acordo com Christensen (2011), a escolha das tecnologias depende: da forma de
separação dos materias orgânicos, das características físicas, químicas e microbiológicas do
material, das questões regulatórias e socioeconômicas locais e regionais relevantes para o
estabelecimento de uma instalação de compostagem, além de depender de qual será o uso ou
descarte do subproduto da compostagem (composto). Se o composto for comercializado
também depende das informações sobre o tamanho e exigência do mercado.
Krogmann et al. (2011) afirmam que quando se trata da compostagem de restos de
alimentos a seleção da tecnologia deve ser ainda mais cuidadosa, devido o material ser muito
úmido, facilmente degradável e rico em proteínas, como consequência, é difícil o manuseio
quando comparado a outras matérias-primas e requer, em muitos casos, sistemas de
compostagem mais controlados para evitar problemas de odor. Segundo Diaz et al. (2002), a
compostagem fechada é uma boa alternativa para diminuir a emanação dos odores, pois
consegue ter um maior controle da aeração e da temperatura.
Em alguns países, como Canadá, Alemanha, Espanha e França a compostagem tem sido
a alternativa mais popular e eficaz no tratamento da fração orgânica. No entanto, a reciclagem
de resíduos orgânicos, com uso de sistemas de compostagem, exige investimentos adicionais
em comparação com o método de disposição em aterros sanitários (BURNLEY, 2007;
DUNNE; CONVERY; GALLAGHER, 2008; HAZRA; GOEL, 2009).
Estudos brasileiros realizados por Mengue et al.; Gomes et al. (2015); Reichert (2013);
Mersoni e Reichert (2017); Moura (2018) confirmam por meio da avaliação do ciclo de vida
dos resíduos, que a compostagem é uma tecnologia eficiente para tratamento da matéria
orgânica e, ainda contribui para a diminuição de impactos ambientais no sistema de
gerenciamento dos resíduos.
Considerando os custos, os impactos ambientais, os impactos sociais, e a realidade
brasileira, um dos objetivos neste estudo é determinar índices de sustentabilidade a diferentes
cenários de gerenciamento dos RSD do município de Porto Alegre – RS, considerando os
potenciais efeitos da destinação dos resíduos orgânicos a unidades de compostagem. A
metodologia da Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida – ASCV – permite qualificar
e quantificar o conjunto de impactos vinculados a um determinado ciclo de vida de produto ou
processo, considerando as três dimensões da sustentabilidade (ambiental, econômico e social).
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Assim, nesta pesquisa, utiliza-se a metodologia da ASCV para estudar as alternativas de
gerenciamento dos RSD, por meio de um estudo de caso.
Neste estudo, a metodologia da ASCV será aplicada ao SGRSD do município de Porto
Alegre – RS, onde, atualmente, predomina o descarte dos resíduos em aterros sanitários. No
município, a matéria orgânica é a única fração que ainda não tem coleta seletiva nem
reciclagem. Por esse motivo, os sistemas propostos darão ênfase ao tratamento dos resíduos
orgânicos. A tecnologia de tratamento será a compostagem, empregada em sistemas abertos e
fechados, com diferentes percentuais de tratabilidade.
Diante da literatura supracitada e da metodologia pretendida, a hipótese da pesquisa é:
dado o contexto de Porto Alegre – RS e a composição dos RSD gerados no município, a
compostagem será uma tecnologia eficiente para tratamento dos resíduos orgânicos, além de
contribuir para a diminuição dos resíduos encaminhados aos aterros sanitários, e
consequentemente, reduzirá os impactos do SGRSD, tornando-os assim, mais sustentáveis.
Diante desta hipótese surgem alguns questionamentos:
1. Qual será o impacto (ambiental, econômico e social) gerado ao SGRSD de Porto
Alegre, quando houver o encaminhamento dos resíduos orgânicos às unidades de
compostagem?
2. Se realmente a compostagem diminuir os impactos do SGRSD, é possível predizer
que quanto mais resíduos orgânicos forem destinados a unidades de compostagem,
maior será a redução dos impactos (ambientais, econômicos e sociais)?
3. Considerando que a compostagem será uma tecnologia adicional ao SGRSD do
município de Porto Alegre – RS, e assim requer investimento financeiro, é possível
afirmar que a redução dos impactos, conduz a maior sustentabilidade do SGRSD?
4. Tendo em vista o ambiente de acondicionamento do material na compostagem
(aberto ou fechado) e considerando as constatações científicas nos parágrafos
anteriores, de que a compostagem fechada é uma boa alternativa quando se quer ter
um maior controle operacional e maior controle das emissões atmosféricas. É
possível afirmar que a compostagem fechada é melhor que a aberta? E quando se
leva em conta os três pilares da sustentabilidade, qual será a melhor alternativa para
o estudo de caso, Porto Alegre - RS?
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Determinar os índices de sustentabilidade em diferentes cenários de gerenciamento dos
RSD, considerando os potenciais efeitos da destinação dos resíduos orgânicos a unidades de
compostagem, estudo de caso Porto Alegre – RS.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Propor cenários que representem o sistema atual de gerenciamento dos resíduos sólidos
domiciliares de Porto Alegre – RS e cenários, que utilizam a compostagem para tratamento dos
resíduos orgânicos;
Determinar diferentes percentuais de tratamento dos resíduos orgânicos na unidade de
compostagem;
Quantificar o fluxo de materiais e emissões em tecnologias de compostagem aberta e
fechada;
Simular os cenários, a partir da metodologia de Avaliação da Sustentabilidade de Ciclo
de Vida (ASCV), com a finalidade de:


Avaliar os impactos ambientais, econômicos e sociais;



Indicar o cenário mais sustentável, considerando aquele que obteve o melhor
índice de sustentabilidade de ciclo de vida.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta etapa do trabalho, será contextualizada a problemática de geração e
gerenciamento de resíduos sólidos, com destaque para a situação atual brasileira, considerando
os aspectos positivos, negativos e suas potencialidades de melhora.
Em seguida, há comentários sobre as especificidades dos métodos de disposição em
aterros sanitários e o tratamento dos resíduos sólidos com uso de compostagem, para a fração
orgânica. Os dois sistemas operacionais foram elencados pelo fato de o aterro ser a prática de
disposição mais utilizada no Brasil, e a compostagem ser um sistema sustentável em expansão
no país.
Logo depois, abre-se uma discussão sobre a metodologia de avaliação da
sustentabilidade do ciclo de vida (ASCV), ferramenta que conecta ACV ambiental (tradicional),
social e econômica, trazendo metodologias e procedimentos para a utilização desta em um
estudo de sustentabilidade de ciclo de vida, de abordagem do tipo “berço ao túmulo” (cradle to
grave). Em sequência, são apresentados alguns estudos voltados ao uso da metodologia de
ASCV, com diferentes abordagens de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e
compostagem da fração orgânica. Essas aplicações são direcionadas ao Brasil e a outros países
que possam servir como exemplo para o estudo.
3.1. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
3.1.1. Definição e classificação
O termo resíduo sólido é definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
(BRASIL, 2010), como:
“material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado
a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede
pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente inviável em face da melhor tecnologia disponível.”

Os resíduos sólidos requerem um gerenciamento adequado, sendo que a prioridade de
gestão estabelecidas na PNRS, são a não geração e a redução desses materiais.

20

A composição dos RSU pode mudar em função do tipo de atividade humana que o
resulta. Uma zona residencial apresenta tipicamente maior percentagem de resíduos
fermentáveis e embalagens, enquanto que uma zona comercial apresenta maior percentagem de
papel e papelão (LEVY; CABEÇAS, 2006). Devido a essas diferenças, cada atividade adota a
classificação mais aplicável às suas unidades geradoras de resíduos.
A PNRS classifica os resíduos sólidos em diversas categorias. Segundo o artigo 13°,
quanto à origem podem ser: a) resíduos domiciliares; b) resíduos de limpeza urbana; c) resíduos
sólidos urbanos: os englobados nas alíneas a e b; d) resíduos de estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços; e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; f) resíduos
industriais; g) resíduos de serviços de saúde; h) resíduos da construção civil; i) resíduos
agrossilvopastoris; j) resíduos de serviços de transportes; k) resíduos de mineração. Quanto à
periculosidade, podem ser: a) resíduos perigosos e b) resíduos não perigosos (BRASIL, 2010).

3.1.2. Geração e composição gravimétrica
Segundo Paschoalin Filho et al. (2014), a geração de RSU vem crescendo à medida que
o poder de compra da população aumenta, graças à maior disponibilidade de crédito, entrada
de um maior número de jovens no mercado de trabalho, além da produção crescente de bens de
consumo. Esses fatores, aliados a um contexto global decrescimento populacional desde o
último século, tendem a tornar mais críticos os impactos ambientais causados pela geração
diária de RSU, tornando-se uma das principais preocupações dos governantes e administradores
públicos em geral.
A massa coletada de resíduos domiciliares e públicos nos municípios participantes do
“Diagnóstico de Resíduos Sólidos Urbanos 2016” foi de 49,5 milhões de toneladas. Essa
quantidade coletada, quando relacionada à respectiva população urbana, resulta em valores
extremos de massa coletada per capita, indicador IN021, o valor médio para o País foi de 0,94
kg.hab-1.dia-1. Assim, quando agrupados por regiões geográficas, os resultados do IN021
apresentam valores médios que vão de 0,81 kg.hab-1.dia-1 na região Sul até 1,10 kg.hab-1.dia-1
na região Nordeste. É importante mencionar que, pela sétima vez consecutiva das edições do
diagnóstico, o menor valor desse indicador médio (IN021) aparece na região Sul do País (SNIS,
2018).
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A quantidade total de resíduos coletados no município de Porto Alegre - RS, área de
estudo, foi de 592.150,6 toneladas de resíduos (SNIS, 2018). Desse total, 399.045,4 toneladas
são classificadas em resíduos sólidos domiciliares (RSD). Verifica-se que 67,4 % dos RSU
gerados em Porto Alegre são advindos das residências.
Além de considerar a massa de resíduos sólidos coletados no país e a representatividade
dos resíduos domiciliares em relação à massa total coletada, é importante verificar a inserção
de novos produtos no mercado, que caracterizam uma maior heterogeneidade de materiais.
Alguns destes detêm baixo valor relativo de reciclabilidade, baixa biodegradabilidade e alto
impacto sanitário-ambiental e podem ocasionar sérios problemas à saúde humana e ao meio
ambiente principalmente, nos países em desenvolvimento (DIAS et al., 2012).
Com isso, propõem-se novas alternativas de gerenciamento dos resíduos, pois,
tradicionalmente, a destinação final é feita em aterros. No entanto, o problema da
implementação de novos modelos de gerenciamento está atrelado a questões, como: a falta de
conscientização da população; a inobservância das metas de ampliação de programas de coleta
seletiva; o reaproveitamento de materiais recicláveis e ao descaso da gestão pública. Todos
esses aspectos dificultam o desenvolvimento de um modelo apropriado de gerenciamento de
resíduos sólidos urbanos (ANDRADE; FERREIRA, 2011).
De acordo com Oliveira (2015), a gestão e o gerenciamento são instrumentos
importantes para que o impacto ambiental causado pelos resíduos sólidos urbanos seja cada vez
menor. Porém, para que a gestão e o gerenciamento funcionem, é fundamental conhecer as
características dos RSU gerados. Sendo assim, é de grande importância o estudo da origem e
da composição dos resíduos de um município, visto que permite estabelecer adequadamente os
procedimentos para a coleta, o transporte, o tratamento e a sua disposição final.
A caracterização gravimétrica –– porcentagem em relação à massa total de cada material
constituinte dos resíduos –– é uma ferramenta importante para mensurar o potencial de
reciclagem, a valorização energética e orgânica dos RSU e RSD, já que classifica
individualmente cada componente em relação ao peso total da amostra.
O conhecimento da composição gravimétrica dos resíduos permite uma avaliação
preliminar da degradabilidade, da capacidade de contaminação ambiental, das possibilidades
de reutilização, da reciclagem e do potencial energético. Todas essas informações, são
importantes para definição de qual tecnologia é adequada no tratamento e disposição final dos
diferentes tipos de materiais constituintes dos resíduos (SOARES, 2011).
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O World Bank (2012) caracterizou a composição gravimétrica de 109 países, (Anexo
A) e os subdividiu em níveis de renda, sendo eles: alta, baixa, baixa à média e média à alta. Ao
analisar a quantidade gerada dos resíduos orgânicos (Figura 1), percebe-se que os países com
menores percentuais são os de alta renda.
Figura 1 - Percentual de orgânicos na composição dos RSU

Fonte: adaptado de World Bank (2012)

Para composição dos resíduos inorgânicos (papel, plástico, vidro e metal) (Figura 2 a
5), os menores percentuais destas frações são atribuídos aos países de baixa renda.
Figura 2 - Percentual de papel na composição do RSU

Figura 3 - Percentual de plástico na composição do
RSU

Fonte: adaptado de World Bank (2012)

Fonte: adaptado de World Bank (2012)
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Figura 4 - Percentual de vidro na composição dos RSU

Figura 5 - Percentual de metal na composição do RSU

Fonte: adaptado de World Bank (2012)

Fonte: adaptado de World Bank (2012)

Esses dados corroboram a visão de World Bank (2012): à medida que um país se
urbaniza e as populações se tornam mais ricas, o consumo de materiais inorgânicos aumenta,
enquanto a fração orgânica diminui. De acordo com o exposto na Figura 1, os países de renda
baixa e média têm uma alta porcentagem de matéria orgânica, que varia de 40 a 85% do total
de resíduos urbanos.
Em convergência com a afirmativa de World Bank (2012), o Brasil, país de classe média
à alta, detém em sua composição gravimétrica maiores percentuais da fração orgânica, com
uma média de 51,4 % do total coletado de resíduos sólidos e concentra os menores percentuais
das frações inorgânicas (papel, plástico, vidro e metal), conforme Tabela 1.
Tabela 1 - Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos do Brasil
Materiais
IBGE (2008)
World Bank (2012)
Metais (%)
2,9
2
Papel, papelão e tetrapak (%)
13,1
15
Plástico (%)
13,5
15
Vidro (%)
2,4
3
Orgânicos (%)
51,4
61
Outros (%)
16,7
5
Fonte: IBGE (2008), World Bank (2012)

Deve-se salientar que, no Brasil, há cidades que dispõem de sistemas de coleta seletiva,
com maior ou menor cobertura, e os materiais recicláveis são retirados da coleta convencional
e destinados a unidades de reciclagem. Os dados da Tabela 1 referem-se, portanto, à
composição dos resíduos coletados regularmente e que devem ir ao aterro sanitário, e não
necessariamente, à composição dos resíduos efetivamente gerados nas residências. Dessa
forma, é possível perceber, que a matéria orgânica é a parcela predominante nos resíduos
encaminhados ao aterro sanitário.
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No município de Porto Alegre – RS, a composição gravimétrica dos resíduos sólidos
domiciliares, entre 1994 e 2015, teve uma média de 27,08% de resíduos potencialmente
recicláveis e 54,64% de matéria orgânica, Tabela 2. Utilizando como referência a matéria
orgânica, Porto Alegre tem uma parcela acima da média nacional, principalmente, quando se
considera a estimativa de 2014/2015, com 61,4% de matéria orgânica.
Tabela 2 - Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos coletados em Porto Alegre entre 1994 e
2015.
Composição Gravimétrica (%)
Tipologia/Ano
1994
1997
2002
2009/2010
2014/2015
Média
Papel e papelão
21,30
15,01
9,80
11,62
9,91
13,53
Metais
4,40
2,53
3,99
1,46
1,06
2,69
Plásticos
8,40
12,41
11,83
11,23
10,41
10,86
Matéria orgânica
58,60
52,10
43,83
57,27
61,39
54,64
Outros
7,30
17,95
30,55
18,40
17,24
18,29
Fonte: Fleck e Reichert (2015)

Apesar dessa participação expressiva, em composição, de matéria orgânica nos RSU e
RSD, apenas 1,6% dos resíduos orgânicos são destinados para unidades de compostagem. O
restante é encaminhado para outros destinos, destacando-se os lixões, aterros controlados e
aterros sanitários (IPEA, 2012). Considerando os estados, somente 14 federações possuem
unidades de compostagem, tendo em conta o índice de tratamento, se destacam o Rio Grande
do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais(IPEA, 2012).

3.1.3. Gerenciamento integrado
O conceito de gerenciamento integrado busca encontrar o equilíbrio entre as três
dimensões da gestão de resíduos: efetividade ambiental; aceitabilidade social e acessibilidade
econômica (Figura 6) (MARSHALL; FARAHBAKHSH, 2013).
O sistema de gerenciamento integrado de resíduos (SGIR) integra diferentes métodos
de coleta, de transporte e de tratamento, além de interrelacionar as entidades que compõem o
sistema. Para reduzir os impactos e os custos, um sistema deve lidar com os fluxos de geração
e de desperdício de resíduos, além de ser flexível, permitindo a melhoria contínua
(MCDOUGALL et al., 2008). Sistemas integrados são adaptados às metas específicas da
comunidade, incorporando as perspectivas e as necessidades das partes interessadas, dentro do
contexto local, tais como: características dos resíduos, aspectos culturais, sociais, políticos,
ambientais, econômicos e institucionais, com a melhor combinação dos métodos disponíveis,
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adequadas à prevenção, à redução, à valorização e à eliminação (KOLLIKKATHARA; FENG;
YU, 2010).
Figura 6 - Paradigma do gerenciamento integrado dos resíduos sólidos

Fonte: Adaptado de Marshall e Farahbakhsh (2013)

Os sistemas de gestão de resíduos que consideram componentes sociais têm grandes
chances de sucesso (DIJKEMA; REUTER; VERHOEF, 2000; HENRY; YONGSHENG; JUN,
2006; JOOS et al., 1999; MORRISSEY; BROWNE, 2004; PETTS, 2004). As questões de
aceitação pública, mudança de sistemas de valores, a participação do público nas fases de
planejamento e implementação e comportamento do consumidor são tão importantes quantos
os aspectos técnicos e econômicos da gestão de resíduos (JOOS et al., 1999). A eficácia da
gestão de resíduos deve ser meta das autoridades locais e da esfera pública, e ir além dos
métodos de consulta tradicionais que exigem que o “especialista” traga a solução antes do
envolvimento público (HENRY; YONGSHENG; JUN, 2006; MORRISSEY; BROWNE,
2004). Os elementos-chave para o sucesso desses programas são: a participação pública; a
capacitação; a transparência de decisões; o trabalho em rede; a cooperação; a ação coletiva; a
comunicação e a acessibilidade da informação (JOOS et al., 1999; ZARATE; SLOTNICK;
RAMOS, 2008).
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Não é fácil integrar plenamente as partes interessadas e garantir a participação pública.
Isso se deve ao fato de que os cidadãos não estão habituados ao sistema de gerenciamento de
resíduos de que eles dependem, pois este foi criado por “especialistas” que o definiram e
projetaram tecnicamente em termos de engenharia. Isso ocorre devido à compartimentalização
do sistema, que, apesar de o SGIRS ter um ideal holístico, na prática é difícil o controle dele
como um todo (MCDOUGALL et al., 2008).
Esse tipo de compartimentalização é prevalente em todos os aspectos da gestão de
resíduos urbanos. Coleta e disposição pode ser o dever das autoridades locais e, para isso, pode
ser contratado o serviço de diferentes empresas de gestão de resíduos. Além disso, diferentes
operadoras podem controlar reciclagem, incineração, compostagem e as operações de aterro
(MCDOUGALL et al., 2008). Portanto, não há o controle sobre todo o sistema, tornando-se
difícil de gerir em um nível mais holístico. Consequentemente, a maior parte do esforço
continua focada em prioridades de nível inferior, como a reciclagem, que são importantes, mas
não suficientes (GERTSAKIS; LEWIS, 2003; UNEP, 2010).
A falta de "pensamento sistêmico" tem sido apontada como um dos principais
contribuintes para a inadequação do SGIRS. Apesar dos tipos de análises de sistemas serem
aplicados a questões do gerenciamento de resíduos desde a década de 1960 (SEADON, 2010),
o setor ainda trabalha com a complexidade que surge nos aspectos sociais e ambientais.

3.1.4. Coleta e transporte
Ristić et al. (2015) afirmam que as etapas de coleta e transporte são as que mais oneram
o sistema. Entre 60 e 80% do custo é destinado a essas etapas, sendo basicamente, gasto com
combustível. Com isso, há o interesse em minimizar o consumo de combustível e,
consequentemente o custo. Diversos estudos visam reduzir o tempo necessário para a coleta
(ROMEIRO et al., 2010; SONESSON et al., 2000) ou a depreciação e aquisição de frotas
(EVERETT et al., 1998a, 1998b). Estudos de otimização de rotas têm levado em consideração
vários fatores, tais como: a programação (ZSIGRAIOVA; SEMIAO; BEIJOCO, 2013); as
características e o planejamento de rotas (KOMILIS, 2008); a localização das estações de
transferência, das cooperativas de catadores e dos aterros sanitários (CHATZOURIDIS;
KOMILIS, 2012).
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Além do custo, o setor de transporte apresenta problemas ambientais relacionados às
emissões de poluentes atmosféricos. Costa (2016) quantificou as emissões de gases de efeito
estufa durante a coleta de resíduos sólidos domiciliares, emitidos por veículos pesados
(caminhões) abastecidos com diferentes combustíveis: GNV e diesel-B5. O objetivo era
comparar o desempenho ambiental entre o uso dos dois combustíveis. As principais diferenças
observadas em relação ao veículo a GNV foram para os gases SO2, CO, e HC, com valores
maiores para o diesel-B5, enquanto os gases NO, NO2, NOx e CO2 apresentaram valores
menores para o diesel-B5. Nesse estudo, os resultados mostraram que o veículo abastecido com
GNV proporciona um maior potencial para aquecimento global (segundo o método IPCC). O
autor recomenda para estudos futuros, o monitoramento de emissões diretas dos gases de
exaustão de veículo de coleta de resíduo domiciliar, abastecido com diesel-B5 e biodiesel-B100.
As etapas de coleta e de transporte são componentes essenciais, que determinam as
potenciais opções de tratamento para os resíduos recolhidos. Se houver coleta indiferenciada
dos resíduos misturados sem segregação prévia, as alternativas para processamento serão
diferentes da coleta diferenciada entre os resíduos com o potencial de reciclagem aos demais.
A etapa de coleta é também um ponto de contato entre geradores de resíduos (nesse caso
as residências e os estabelecimentos comerciais) e os gestores do sistema de gerenciamento (a
municipalidade). De acordo com Mcdougall et al. (2008), essa relação deve ser cuidadosamente
conduzida para assegurar a eficiência do sistema. Para Reichert (2013), o gerador necessita que
seus resíduos sejam coletados com um mínimo de inconveniência, enquanto que o coletor
necessita receber os resíduos de forma compatível com o método de tratamento planejado. Do
ponto de vista do gerador, a coleta dos resíduos misturados em uma única coleta, provavelmente
seja o método mais conveniente, tanto nas necessidades de tempo e como nas de espaço. Esse
método limitará, entretanto, as opções subsequentes de tratamento. Há claramente a
necessidade de atingir um ponto de equilíbrio entre essas duas necessidades conflitantes, um
sistema de gerenciamento de resíduos que não atinja esse equilíbrio possivelmente não terá
sucesso.
SNIS (2018) sinalizou, no “Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos”, uma
elevada cobertura do serviço de coleta domiciliar, pois 98,6% da população urbana é atendida.
Esse percentual é diferente ao da coleta seletiva de materiais recicláveis, pois de todos os
municípios brasileiros 69,6% têm coleta seletiva (ABRELPE, 2016). Além disso, destaca-se
que esse dado é proveniente de iniciativas pontuais que não necessariamente representam a
totalidade da área urbana destes municípios (ABRELPE, 2016).
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A coleta seletiva é um dos instrumentos oriundos da Lei 12.305/2010, que visa ao
alcance do desenvolvimento sustentável, pois, quando implementada, é capaz de propiciar
benefícios de ordem ambiental, promovendo a economia dos recursos naturais, diminuição da
poluição e benefícios sociais, visto que oportuniza melhorias nas condições de trabalho dos
catadores de materiais recicláveis, além de benefício econômico, uma vez que, por meio da
comercialização dos materiais recicláveis, é possível a geração de renda (MONTEIRO; DA
SILVA; DIFANTE, 2013).
Em pesquisa feita sobre a coleta seletiva de Porto Alegre, Zaneti (2006) verificou que
71,9% das pessoas afirmaram que faziam “sempre” a segregação em casa para fins de coleta
seletiva. Quando somadas as respostas também dos que responderam “geralmente faço” ou
“raramente faço”, o índice subiu para 88,2%. Entre os motivos apontados na pesquisa em
relação a não aderir à coleta seletiva, as respostas que mais apareceram foram “porque não tem
espaço para guardar” e “porque o caminhão coletor passa para recolher apenas uma vez por
semana”. Na mesma pesquisa, o autor também apontou os dois principais motivos que levaram
a adesão à coleta seletiva: campanhas publicitárias/imprensa e o trabalho de educação ambiental
realizado pelo órgão gestor dos resíduos no município (DMLU). Esses resultados demonstram
a importância da mobilização e da motivação constantes para atingir o sucesso na separação e
na recuperação de resíduos urbanos.
A segregação adotada pelo município de Porto Alegre é feita em duas frações de
resíduos: “secos recicláveis e mistos”. Dessa forma, a coleta seletiva é direcionada aos materiais
secos recicláveis (metal, plástico, vidro, papéis e outros), que são encaminhados às associações
de catadores de resíduos recicláveis. A outra categoria de segregação, considerada como
rejeitos, é destinada ao aterro sanitário (PMPA, 2013).
Essa forma de segregação é muito comum no Brasil, e diverge de países europeus, como
a Espanha, em que os resíduos são divididos em quatro ou cinco frações que incluem vidro,
papel e papelão, embalagens leves, matéria orgânica e não segregados (PÉREZ et al., 2017;
SAFFER et al., 2014).
Em Portugal, vidro, papel e plástico / metais são separados na fonte (MAGRINHO;
DIDELET; SEMIAO, 2006). Já na Suécia, os resíduos são separados em oito frações (papel de
jornal, vidro, papel , metal, plástico filme, plásticos duros, resíduos biológicos e residual) e,
dependendo da cidade, os cidadãos deixam em caixas nas vias de passeio ou em locais de
entrega voluntária (DUARTE, 2016).
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Outro aspecto que deve ser levado em consideração na análise do parágrafo anterior é
que nas cidades brasileiras, há a presença de catadores autônomos que realizam a coleta
informal de resíduos. Esse procedimento, presente na realidade brasileira, é a coleta dos
materiais recicláveis, que pode ser realizada por carrinheiros e carroceiros, os quais acabam
vendendo os materiais coletados para intermediários (REICHERT, 2013). No entanto, a coleta
informal também está presente nos resíduos domiciliares comuns. Em ambos os casos, os
catadores passam antes do caminhão coletor do município, levando os resíduos que mais os
interessam. Esse tipo de serviço é proveniente de um problema social, uma vez que, gera renda
para quem está excluído do mercado de trabalho. Essa coleta gera também problemas
ambientais, uma vez que em muitos casos, a triagem de resíduos é feita na via pública, ou em
locais não apropriados e sem a necessária destinação dos rejeitos (REICHERT; MENDES,
2014).
Diante da ineficiência da coleta seletiva e da necessidade de diminuir a geração dos
resíduos, o Brasil precisa avançar na segregação de materiais destinados à reciclagem. As
medidas a serem tomadas para que o cenário possa melhorar são: o incentivo à separação dos
resíduos na fonte geradora, incluindo os resíduos orgânicos; o investimento em tecnologias
adequadas para a coleta e tratamento diferenciado dos materiais recicláveis; a mobilização da
sociedade para aceitação da coleta dos materiais seletivos e orgânicos; a inclusão dos indivíduos
(população e catadores) na implementação da coleta, transporte e destinação adequada dos
materiais.

3.1.5. Disposição final em aterros
O aterro sanitário é o método mais adequado de disposição de resíduos. Entretanto,
existem outras formas de disposição de resíduos mais comuns e presentes na realidade
brasileira, como aterros controlados e os lixões, vazadouros a céu aberto (SNIS, 2018).
Nos aterros controlados, os resíduos são cobertos com solo e eventualmente
compactados, mas sem nenhum tipo de impermeabilização, de drenagem ou de tratamento de
chorume e gases. Nos lixões os resíduos são dispostos a céu aberto, sem quaisquer medidas de
proteção ao meio ambiente e à saúde pública (VILHENA, 2010). Em contrapartida, os aterros
sanitários reúnem soluções de engenharia para confinar os resíduos sólidos em menor área
possível e menor volume permissível. Nesse método, cobrem-se os resíduos com uma camada
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de terra a cada jornada de trabalho, ou em intervalos menores, se necessário, visando minimizar
riscos e impactos para a saúde e o meio ambiente (ABNT, 1992).
Tchobanoglous et al. (1993) consideram que os aterros sanitários são grandes reatores
bioquímicos, tendo como principais matérias primas os resíduos sólidos e a água pluvial e,
como produtos, o lixiviado e os gases que precisam ser monitorados, tratados ou aproveitados.
Os gases gerados pela biodegradação dos resíduos sólidos em aterros sanitários são
compostos majoritariamente por metano (CH4) e gás carbônico (CO2) (Tabela 3), sendo esses
gases os principais responsáveis pelo aquecimento global (TCHOBANOGLOUS et al.,1993).
Uma parcela desses gases, também chamado de biogás, ultrapassa as camadas de cobertura e
escapa para a atmosfera, mesmo quando o aterro sanitário apresenta um sistema de captação de
biogás (ARAÚJO; RITTER, 2017).
Tabela 3 - Composição do biogás de aterro sanitário
Substância
Composição
%
Metano
45 - 60
Dióxido de carbono
40 - 60
Nitrogênio
2,0 - 5,0
Oxigênio
0,1 - 1,0
Enxofre
0 - 1,0
Amônia
0 - 0,2
Hidrogênio
0 - 0,2
Monóxido de carbono
0 - 0,2
Gases em menor concentração
0,01 - 0,6
Fonte: Tchobanoglous et al. (1993).

O metano contido no biogás, após sua captação pelos drenos verticais (poços) no aterro
sanitário, pode ser queimado em motores e gerar energia elétrica. Ao considerar a geração de
RSU no Brasil e o modelo matemático de geração de metano do Intergovernmental Panelon
Climate Change (IPCC, 2000), o país apresenta um potencial energético, em torno de 280 MW
gerados a partir de biogás de resíduos. Nesse sentido, o biogás de aterro sanitário torna-se cada
vez mais importante como fonte energética, e estudos que busquem analisar os efeitos dessa
recuperação do biogás no aterro sanitário são fundamentais.
O lixiviado contém elevada concentração de matéria orgânica e substâncias inorgânicas
(CHRISTENSEN et al., 2011). A composição química e microbiológica do lixiviado é bastante
complexa e variável, uma vez que, além de depender das características dos resíduos
depositados, é influenciada pelas condições ambientais, pela forma de operação do aterro e,
principalmente, pela dinâmica dos processos de decomposição que ocorrem no interior das
células (KJELDSEN et al., 2002). Carreado pela água de chuva e pela própria umidade contida
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nos resíduos, o lixiviado se transforma em uma matriz aquosa de extrema complexidade,
apresentando, em sua composição, altos teores de compostos orgânicos e inorgânicos, na forma
dissolvida e coloidal (EL FADEL et al., 2002).
Dessa forma, o aterro sanitário não elimina, mas minimiza e controla os impactos
ambientais negativos, advindos de duas fontes de contaminação: a emissão do biogás e a
produção de lixiviado. Devido a essa condição de mitigação dos impactos negativos, o
encaminhamento dos rejeitos em aterros sanitários representa uma das metas da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/10.
Para caracterizar o país em relação à disposição final dos resíduos, SNIS (2018)
divulgou os resultados de uma pesquisa sobre a evolução anual do gerenciamento dos resíduos
do Brasil. Em 2016, informação mais recente, 59,0% dos resíduos domésticos e públicos são
dispostos em aterros sanitários; 9,6% em aterros controlados; 10,3% em lixões; 3,1%
encaminhados para unidades de triagem; 0,3% para unidades de compostagem; 17,7% sem
informação (Figura 7). Admitindo-se que essa “massa sem informação” seja encaminhada a
lixões, conclui-se que 62,4% da massa total coletada no país são destinados adequadamente.
Figura 7 - Evolução das quantidades de Resíduos domésticos + Resíduos públicos destinados a lixões,
aterros e unidades de triagem e compostagem.
2014

2015

2016

19,6%
19,6%
14,9%
17,7%
0,0%
0,4%
0,2%
0,3%

2,1%
2,5%
1,8%
3,1%

17,0%
13,1%
11,2%
9,6%

11,0%
12,4%
9,8%
10,3%

50,2%
52,0%
59,0%
59,0%

2013

Fonte: Adaptado de SNIS(2018).

Observa-se que, na parcela “Sem informação”, houve um aumento no percentual de 14,9
para 17,7%, mas ainda é um valor menor que os anos de 2013 e 2014. Para as outras destinações,
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registram-se leves variações, sendo a mais significativa a diminuição da parcela dos aterros
controlados, que passa de 11,2 para 9,6%.
Entre as destinações de resíduos ilustradas na Figura 7, o aterro sanitário e a
compostagem são formas adequadas de destinações finais. O aterro sanitário teve um
crescimento de 8,8% entre os anos de 2013 a 2015, e depois se manteve estável nos anos de
2015 e 2016. Em contrapartida, a compostagem não obteve crescimento, e observa-se que, entre
todas as formas de disposições existente no país, é a menos empregada, apesar de o Brasil
possuir em sua composição de RSU, percentuais acima de 50% de matéria orgânica.
Diante disso, a implementação e/ou ampliação de unidades de compostagem podem
contribuir para encaminhamentos dos resíduos orgânicos, que atualmente estão sendo dispostos
inadequadamente ou em aterros sanitários. Para isso, é necessária a realização de estudos
voltados à implementação de unidades de compostagem e avaliação dos impactos destinados
ao SGRSU e ao meio ambiente.

3.3. COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Na tentativa de reduzir o envio dos resíduos aos aterros brasileiros, muitos estudos estão
voltados para a fração orgânica dos RSU, pois o Brasil é reconhecidamente um país que gera
uma massa de material orgânico acima da média mundial. Uma forma de evitar o desperdício
desse material é destiná-lo à compostagem (GUIDONI et al., 2013; HERBETS et al., 2005;
INÁCIO; MILLER, 2009; MENDES; ARAMAKI; HANAKI, 2003; MERSONI; REICHERT,
2017; OLIVEIRA, 2015).
A compostagem de RSU resulta em uma redução em cerca de 50% da massa de resíduos,
processo que leva à produção, principalmente, de dióxido de carbono, água, minerais e matéria
orgânica biologicamente estabilizada (DIAZ et al., 2011). Este último, é um produto
umidificado, rico em nutrientes e com estrutura física possível de ser utilizada, como fertilizante
agrícola natural ou na recuperação de solos degradados (INÁCIO; MILLER, 2009).

Os microrganismos envolvidos no processo de compostagem estão normalmente
presentes no material de partida. Somente quando o material de partida é deficiente em
microrganismos, é necessário inserir um inóculo.
A composição do material de partida pode variar muito. É possivel confirmar esta
afirmativa quando se comparam os resíduos sólidos urbanos coletados indifereciadamente
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àqueles com coleda difereciada das frações dos RSU’s, como também os resíduos de jardins
aos resíduos alimentares (CHRISTENSEN, 2011).
Dessa forma, é importante a caracterização da matéria-prima antes do envio a unidades
de compostagem. Esta composição dos resíduos está relacionada ao percentual de materiais
degradados, como é o caso dos resíduos alimentares degradados em mais de 60%, os resíduos
biológicos (alimentos separados por fonte e resíduos do jardim) em cerca de 50% e os materiais
vegetais lignocelulíticos em cerca de 35-45% (KROGMANN et al, 2010).
Os resíduos alimentares são matérias-prima, que exigem uma seleção cuidadosa da
tecnologia de compostagem, em virtude do seu excesso de umidade, da sua facilidade em
degradação e por serem ricas em proteínas. Como resultado, é mais difícil de lidar do que outras
matérias-prima e requerem, em muitos casos, sistemas de compostagem mais controlados para
evitar problemas de odores (CHRISTENSEN, 2011).
Devido a isso, diversos autores indicam o uso de dois ou mais substratos no processo
para aproveitar a sinergia dos materiais, compensando as carências nutricionais dos substratos
e favorecendo o crescimento dos microrganismos e, consequentemente, melhorando a
qualidade

do

composto

(RATANATAMSKUL;

WATTANAYOMMANAPORN;

YAMAMOTO, 2015; TAEPORAMAYSAMAI; RATANATAMSKUL, 2016; ZHANG et al.,
2016).
Em síntese, Krogmann et al. (2010) afirmam que os principais problemas no
estabelecimento de uma tecnologia de compostagem são: selecionar os resíduos a serem
tratados (a matéria-prima), identificar a necessidade de controles ambientais na compostagem
dos resíduos selecionados, identificar as regulamentações locais e regionais, e determinar o uso
ou descarte do composto orgânico. Se o composto for comercializado, podem ser necessárias
informações sobre o tamanho do mercado, a qualidade e custos do produto.

3.3.1. Impactos da compostagem
O controle ambiental nas instalações de compostagem variam de acordo com a
tecnologia e são fatores chave para lidar, adequadamente, com as emissões líquidas, as emissões
atmosféricas (odor, bioaerossóis, poeira) e os ruídos (SYKES et al., 2007). Segundo Wei et al.
(2017), a geração de odores é o principal desafio, e as emissões de gases e bioaerossóis são
preocupações a serem superadas nas plantas de compostagem.
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As emissões gasosas estão relacionadas, principalmente, aos gases de CO2, CH4, NH3,
N2O, odor, poeira e bioaerossóis. Boldrin (2009) afirma que o metano (CH4) é formado em bolsas
anaeróbicas do material de compostagem. A perda total de CH4 pode ser estimada a partir da perda
total de carbono, mas a maior parte desse carbono é emitida como CO2 biogênico, e porcentagens
relativamente pequenas são emitidas como CH4 (EDELMANN et al., 2000). Os dados da literatura

sugerem que de 0,77% a 3,0% do carbono degradado durante o processo de decomposição é
emitido como CH4 ou cerca de 0,5 a 10 kg de CH4 / t de biomassa seca (CHRISTENSEN,
2011).
Edelmann et al. (2000) relataram que de 5,1% a 13,5% do C degradado foi emitido
como CH4, dependendo do gerenciamento do processo de compostagem. Em contrapartida,
Smith et al. (2001), Unit (2003), USEPA (2006) e Cabaraban et al. (2008) assumiram que
nenhuma emissão de CH4 ocorre durante a compostagem, enquanto Clemens e Cuhls (2003)
relataram que as emissões de CH4 ocorrem mesmo em processos bem aerados.
Algumas instalações que operam em sistemas fechados podem ser equipadas com
dispositivos de remoção de odor, biofiltros. Esses equipamentos auxiliam na remoção de CH4,
com eficiência de remoção de 33% a 100% (DALEMO et al. 1997; DENBOER et al. 2005,
POWELSON et al. 2006).
No entanto, com relação ao N2O, os biofiltros podem ser uma fonte de produção desse
gás, especialmente quando as cargas de amônia (NH3) são altas (AMLINGER et al., 2008). Isso
ocorre porque a amônia volatilizada do composto é absorvida no biofiltro e parte dela se
transforma em N2O, 26%, de acordo com Clemens e Cuhls (2003).
Dados sobre a emissão de N2O são muito raros. A emissão de N2O pode ser da ordem
de 0,13% a 1,8% do conteúdo inicial de N ou cerca de 0,15–1,0 kg / t de resíduo seco. A
formação de N2O ocorre em condições com baixas concentrações de oxigênio. Portanto, as
emissões dependem do conteúdo de N, da aeração, da temperatura e, em certa medida, da idade
do material (CHRISTENSEN, 2011).
A amônia não é um gás de efeito estufa, mas um nutriente significativo em um composto
odorífero. Dados de plantas em escala real apontam que um potencial de 10–35% de todo o
nitrogênio nos resíduos biológicos poderia ser emitido como NH3, correspondendo a 1–5 kg / t
de resíduos biológicos (CHRISTENSEN, 2011).
Chistensen (2011) afirma que as emissões líquidas na compostagem, ocorrem em menor
proporção. Trata-se de um líquido com altas concentrações de matéria orgânica e nutrientes e,
por isso, não deve ser liberado em águas superficiais e subterrâneas sem o tratamento prévio.
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No entanto, este material pode ser recirculado nas instalações de compostagem, como fonte de
umidade e inóculo de microorganismos (CHRISTENSEN, 2011).
O ruído é um impacto inevitável, pois é produzido pelos caminhões que entregam os
resíduos, máquinas de pré e pós-tratamento, sopradores, máquinas de tornear, entre outros. A
geração desse impacto está intimamente ligada à localização das instalações, ao horário em que
o trabalho é realizado, aos tipos de máquinas, e ao uso de dispositivos redutores de ruído tanto
nos maquinários como nos arredores das instalações de compostagem.

3.4. AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DO CICLO DE VIDA (ASCV)

A sustentabilidade compreende três pilares: meio ambiente, economia e sociedade,
todos abordados pela Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida (ASCV) (FINKBEINER
et al., 2010). Apesar da ASCV ser aceita conceitualmente pela UNEP/SETAC (2011), a
experiência de aplicação por meio de estudos de caso é escassa.
Atualmente, o desenvolvimento das metodologias e das ferramentas, no âmbito do ciclo
de vida, é diferente para as três dimensões da sustentabilidade. A dimensão ambiental se
destaca, pois é contemplada por normas padronizadas pela Organização Internacional de
Padronização (ISO), ao contrário das metodologias para parte econômica e social, que ainda
necessitam de progresso científico para tal (RAMIREZ et al., 2014; ZORTEA, 2015;
TSAMBE, 2017).
Em virtude de ASCV convergir em sua conceituação tridimensional os três pilares da
sustentabilidade, é importante apresentar cada um deles. Assim, os subitens a seguir discorrem
sobre cada uma dessas ferramentas a fim de compreender as diferentes dimensões que lhes
caracteriza. Este item envolve informações, que são pertinentes a escolha da metodologia
adotada, bem como a discussão dos resultados.

3.4.1. Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)
A ACV foi desenvolvida na década de 1960 tendo como foco uma análise dos impactos
ambientais de produtos, principalmente no contexto comparativo de materiais. Guinée e
Heijungs (2011) consideraram as décadas de 1970 a1990 como o período de concepção do
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ACV, quando diferentes abordagens e terminologias foram usadas com resultados conflitantes,
o que acabou limitando temporariamente a aplicação da metodologia de ACV.
A década seguinte foi de padronização com a publicação das normas da série ISO 14040
e ISO 14044 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 2014;
BRASIL, 2009), resultado da convergência conduzida pela SETAC (Society of Environmental
Toxicology and Chemistry). Nesse período, também foram consolidados os softwares e os
bancos de dados que foram disponibilizados comercialmente e permitiram uma maior
disseminação da metodologia.
Posteriormente, a Comissão Europeia incorporou esse conceito na legislação regional,
a partir da Política Integrada de Produto. Com isso, Instituto de Meio Ambiente e
Sustentabilidade (Institute of Environmental and Sustainability – Joint Research Centre –
EuropeanComission) elaborou os manuais ILCD – International Reference Life Cycle Data
System (EUROPEAN COMMISSION - JOINT RESEARCH CENTRE - INSTITUTE FOR
ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY, 2010a, 2010b) sob a demanda do Plano de Ação
de Consumo e Produção Sustentável, com o objetivo de assegurar qualidade e consistência para
os dados, métodos e avaliação do ciclo de vida.
A ACV é um método definido e padronizado por normas da Organização Internacional
de Padronização - ISO, 14040:2009 (Environment management – Lyfe cycle assessment.
Principles and framework) e 14044:2009 (Environment management – Lyfe cycle assessment.
Requirements and guidelines), que servem para analisar aspectos e impactos ambientais de
serviços e produtos. Esse método examina todas as etapas do ciclo de vida, calculando os inputs
(em termos de matérias primas e energia) e outputs (em termos de emissões para o ar, água e
produção de resíduos) de cada etapa. Deste modo, a ACV representa uma abordagem holística
para a avaliação dos impactos ambientais (WHITE et al., 2012). Uma visão mais completa de
vários elementos envolvidos na ACV dos resíduos sólidos urbanos (RSU) é mostrada na Figura
8.
Para se descrever um processo, é necessária a construção de uma planilha de balanços
de massa e energia, calculando-se nele a geração de resíduos sólidos, de efluentes líquidos e de
emissões gasosas. Por esse motivo, alguns analistas referem-se ao trabalho como uma análise
dos recursos e dos perfis ambientais, que possibilita avaliar e tomar decisões gerenciais de
forma a contribuir para a melhoria e conservação do meio-ambiente (PRADO, 2007).
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Figura 8 - Ciclo de vida da gestão dos RSU

Fonte: Christensen (2011)

Além da descrição do processo, é necessário propor melhorias no desempenho em todas
as fases do ciclo de vida, priorizando a redução no consumo de recursos e a mitigação de
emissões, a fim de superar a preocupação atual de proteção ao meio ambiente e garanti-lo às
gerações futuras. As áreas de atuação para a ACV, com base na ABNT (2014), são: avaliação
de risco, avaliação de desempenho ambiental, auditoria ambiental e avaliação de impacto
ambiental. Na Figura 9 ilustra-se a síntese da Avaliação do Ciclo de Vida, compreendida por
quatro fases.
Figura 9 - Fases de uma ACV

Fonte: Norma ABNT NBR ISO 14040 (2009)
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De acordo com as diretrizes de padronização ABNT (2009), as quatros etapas da
avaliação do ciclo de vida, Figura 9, são: objetivo e definição do escopo, análise de inventário,
avaliação de impacto e interpretação, cuja descrição consta nos próximos subitens.

3.4.1.1. Definição de objetivo e escopo
Na primeira etapa de uma ACV deve-se estabelecer o objetivo e o escopo, apresentados
de forma clara e consistente à aplicação pretendida. O escopo, incluiu a fronteira do sistema e
o nível de detalhamento, depende do objeto e da finalidade do estudo (ABNT, 2009).
Concomitante à definição do objetivo de uma ACV, alguns itens merecem destaque,
como: a aplicação pretendida; as razões para a realização do estudo; o público-alvo; a
certificação de que os resultados serão comparados e divulgados (ABNT, 2009).
Para o escopo, devem-se estabelecer a abrangência e os limites do sistema, a unidade
funcional, a metodologia, os procedimentos de alocação, os tipos e as metodologias de
impactos, as suposições e as limitações, a qualidade de dados, os tipos de análise crítica e de
relatório além dos procedimentos necessários para a garantia da qualidade do estudo. Os limites
do sistema determinam quais processos elementares devem ser incluídos na ACV. A seleção
dos processos deve ser condizente ao objetivo do estudo e aos critérios que serão utilizados na
sua determinação, devidamente identificados e explicados (ABNT, 2009).
A unidade funcional representa o desempenho quantificado de um sistema de produto
para utilização como uma unidade de referência. Sendo assim, consistente com o objetivo e o
escopo do estudo em questão (ABNT, 2009). Um dos principais propósitos de uma unidade
funcional é fornecer uma referência base para os cálculos da ACV, em função da padronização
dos dados de entrada e de saída (ABNT, 2009).

3.4.1.2. Análise de inventário
A segunda fase da ACV, inventário do ciclo de vida (ICV), consiste na coleta de dados
de entrada/saída associados ao sistema em estudo. Esta fase envolve a coleta dos dados, que
podem incluir uso de recursos e liberações de resíduos para ar, água e solo (ABNT, 2009). A
norma ABNT NBR ISO 14040 (2009) declara que os dados qualitativos e quantitativos a serem
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incluídos no inventário devem ser coletados para cada processo elementar, incluindo a fronteira
do sistema.
A coleta dos dados é facilitada pelo conhecimento do fluxograma dos processos, que
incluem suas interrelações e a sua descrição, com entradas e saídas, tanto quantitativa como
qualitativa, se assim forem necessárias. Associada aos processos, faz-se uma listagem das
categorias de dados, a partir da qual se realiza a coleta (ABNT, 2014). Posteriormente,
determinam-se quais são os processos de primeiro plano, para a coleta dos dados primários. Os
demais processos são considerados processos de fundo, e dados secundários podem ser
utilizados (GUINEE et al., 2002).
Obtidos os dados, por medição ou estimativa, procedem-se os cálculos para quantificar
as entradas e as saídas de um processo elementar, com base na unidade funcional do sistema de
produto. Assim, o balanço de massa e de energia deve ser checado e os dados de entrada e
saídas devem ser calculados em relação ao fluxo de referência e, se necessário for, as fronteiras
do sistema podem ser revistas (HAUSCHILD; ROSENBAUM; OLSEN, 2017).
A complexidade na determinação de entradas e de saídas levou à criação de bancos de
dados para processos e/ou tecnologias com predominância no mercado (SONNEMANN et al.,
2013). Estes, inicialmente, foram desenvolvidos para determinados setores ou indústrias nos
países do norte europeu e estão sendo desenvolvidos para outros setores e países, inclusive o
Brasil (SONNEMANN et al., 2013).

3.4.1.3. Avaliação de impactos do ciclo de vida
A fase de avaliação de impacto do ciclo de vida (AICV) é a terceira fase da ACV. O
objetivo da AICV é fornecer informações adicionais para avaliação dos resultados do ICV, o
intuito é melhorar o entendimento da sua significância ambiental (ABNT, 2009). Essa fase
consiste na avaliação do sistema do produto sob uma perspectiva ambiental, analisando os
aspectos ambientais e os impactos potenciais. A agregação dos resultados, por vezes
ponderados, define o perfil da AICV e fornece as informações relativas aos impactos ambientais
associados ao consumo dos recursos e das emissões (SONNEMANN et al., 2013).
A AICV é diferente de outras técnicas, tais como a avaliação de desempenho ambiental,
avaliação de impacto ambiental e avaliação de risco, uma vez que se trata de uma abordagem

40

relativa à unidade funcional. A AICV pode utilizar informações coletadas por essas outras
técnicas, mas deve ser planejada para satisfazer o objetivo e o escopo de um estudo de avaliação
do ciclo de vida. Essa fase inclui a coleta dos resultados para as diferentes categorias de impacto
que, em conjunto, representam o perfil de AICV para o sistema de produto. Alguns elementos
obrigatórios (ABNT, 2009) para esta fase são:
• Seleção das categorias de impacto, indicadores de categoria e modelos de
caracterização: consistem na escolha e na definição das categorias de impacto, dos indicadores
para cada categoria e do modelo de caracterização que irão compor o método de avaliação de
impacto. Para Chehebe (1998), a seleção desses elementos deve ser fundamentada no
conhecimento científico dos mecanismos ambientais e dos processos analisados. Entre as
categorias de impacto utilizadas nos diversos métodos existentes, encontram-se: eutrofização,
acidificação, aquecimento global, redução da camada de ozônio, depleção dos recursos naturais,
toxicidade da água e do solo, demanda de energia, uso do solo, entre outras;
• Correlação dos resultados ou classificação: consiste em fazer uma correlação dos
resultados do inventário com as categorias de impacto avaliadas. Essa etapa é qualitativa e
baseia-se na análise científica dos aspectos ambientais;
• Cálculo dos resultados dos indicadores de categoria: processo quantitativo que consiste
no cálculo, dos resultados dos indicadores para cada categoria de impacto, por meio de fatores
e modelos de caracterização.
Relativamente aos elementos opcionais da AICV (ABNT, 2009) têm-se:
• Normalização: cálculo da magnitude dos resultados dos indicadores de impacto que
são relacionados às informações de referência;
• Ponderação: atribuição de pesos para cada categoria de impacto ou o conjunto delas,
destacando sua importância relativa, que consiste na conversão dos resultados, dos indicadores
de cada uma das categorias, à uma escala comum, por meio dos fatores numéricos baseados em
escolhas de valor;
• Análise da qualidade dos dados: verifica-se a confiabilidade por meio de indicadores.
Técnicas adicionais como: estudos de incidência, de incerteza e de sensibilidade podem ser
requisitados (SONNEMANN et al., 2013).
Existem inúmeras metodologias de AICV, como o CML 2001, Eco-Indicator 99, EPS,
EDIP 2003, IMPACT 2002 e RECIPE 2008, cuja descrição consta posteriormente neste
trabalho. Cada método, considera um conjunto específico de categorias de impacto (midpoint e
endpoint), assim como as suas relações (Figura 10). Alguns métodos foram desenvolvidos
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desde o início da década de 1990, e essas metodologias não foram contempladas pela série de
padronização ISO 14040. Esse fato gera críticas sobre estudos de ACV, pois a variação de
metodologias possibilita resultados diferentes para estudos idênticos.
Figura 10 - Representação esquemática de um mecanismo ambiental subjacente à modelagem Avaliação de
Impactos do Ciclo de Vida.

Fonte: Finnveden et al. (2009).

Entre os métodos identificados e reconhecidos internacionalmente, os seis mais
utilizados estão brevemente detalhados a seguir.
•

CML 2001
Desenvolvido por um grupo de cientistas do Centro de Ciências Ambientais da

Universidade de Leiden, Holanda, o método tem a finalidade de interligar os fatores de
avaliação de impacto propostos para a abordagem de dados do Ecoinvent (HISCHIER et al.,
2009). O banco de dados Ecoinvent, contém dados de ICV cobrindo diferentessetores
econômicos, difundidos para os métodos de AICV, como o EDIP Dinamarquês 1998, o
Ecoindicador Holandês99, o CML 2001, o Sueco EPS 2000 e o Impacto 2002+.
CML 2001 é uma metodologia orientada para categorias de indicadores de receptores
intermediários, método midpoint. As categorias de impactos adotados pela metodologia CML
2001 são: depleção de recursos abióticos; impactos sobre uso do solo; mudanças climáticas;
depleção do ozônio estratosférico; toxicidade humana; ecotoxicidade (água doce, oceânica e
solo); formação de foto-oxidantes; acidificação; eutrofização.
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•

Eco-indicator 99
O Eco-Indicador 99 foi desenvolvido pela Pré Consultants (GOEDKOOP;

SPRIENSMA, 2000)e é um dos métodos endpoint que, baseados nos problemas europeus,
englobam três categorias de impactos: saúde humana, qualidade dos ecossistemas e recursos
naturais. De maneira mais detalhada, as três categorias de impactos podem ser expressas em:
Saúde humana:
- Análise da degradação, conectando uma emissão à uma variação temporal da
concentração.
- Análise de exposição, conectando esta concentração no tempo com uma dose.
- Análise de efeito, conectando a dose à um número de efeitos sobre a saúde, como
número e tipos de câncer e doenças respiratórias.
- Análise de impactos, conectando efeitos sobre a saúde com número de anos vividos
com deficiência e o número de anos de vida perdida.
Qualidade dos ecossistemas:
- Emissões tóxicas e emissões que alteram a acidez e os níveis de nutrientes
a) Análise de degradação, conectando emissões com concentrações.
b) Análise de efeito, conectando concentração com estresse tóxico ou incremento nos
níveis de nutriente ou acidez.
c) Análise de impactos, conectando esses efeitos com o aumento do desaparecimento
potencial de espécies vegetais.
- Uso e alteração do solo são modelados com base em dados empíricos de qualidade dos
ecossistemas, como uma função do tipo de uso do solo e tamanho da área.
Recursos naturais:
- Análise dos recursos, uma etapa similar à análise de degradação, uma vez que conecta
a extração de recursos à diminuição da concentração de recursos.
- Análise de impactos, conectando concentrações mais baixas com o aumento de
esforços para a extração dos recursos no futuro.
•

EPS
Método desenvolvido no início dos anos 1990 como uma ferramenta de suporte para o

desenvolvimento de produtos (EPS – Environmental Priority Strategy) na Universidade de
Chalmers – Suécia. O método considera exclusivamente categorias de impacto endpoint. Os
impactos às áreas de biodiversidade, produção, saúde humana, recursos naturais e valores
estéticos são avaliados em unidade monetária ELU (Environmental LoadUnits) por meio de
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índices que utilizam o método de valoração contingente. Nem todos esses índices estão
disponíveis. Assim, no Ecoinvent somente 26% do banco de dados têm correspondência com o
EPS (FRISCHKNECHT et al., 2007).
•

EDIP 2003
Frischknecht et al. (2007), afirmam que a metodologia EDIP2003 é uma evolução da

EDIP 97, pois inclui um maior número de categorias de impactos, assim como a exposição da
vulnerabilidade dos sistemas de destino, o que permite melhor avaliação da relevância
ambiental dos impactos calculados, contribuindo para uma interpretação mais próxima da
realidade.
O método foi desenvolvido pela Universidade Técnica da Dinamarca, com participação
da Agência Ambiental local e empresas (EDIP – Environmental Design of Industrial Products).
O EDIP 2003 associa os dados de inventário com potenciais impactos no meio ambiente, na
disponibilidade de recursos naturais e o ambiente de trabalho (working environment), esse
último não englobado pelo banco de dados do Ecoinvent.
No método não há distinção entre os compartimentos água, solo e ar, sendo utilizados
os mesmos fatores de impacto de cada substância para todas as subcategorias, independente do
compartimento afetado. O método permite a normalização e a ponderação com fatores que
foram baseados em considerações científicas, políticas e normativas (MENDES; BUENO;
OMETTO, 2015).
•

IMPACT 2002
Desenvolvida no Instituto Federal Suíço de Tecnologia – Lausanne (EPFL), sua

metodologia apresenta uma implementação viável de uma abordagem combinada
midpoint/endpoint, ligando todos os tipos de resultados do inventário do ciclo de vida
(JOLLIET et al., 2003). Dessa forma, as abordagens são orientadas tanto para os problemas,
como para os danos. Em relação aos danos, consideram-se quatro categorias: saúde humana,
qualidade do ecossistema, mudanças climáticas, e recursos naturais.
O IMPACT 2002 foi desenvolvido e fundamentado na combinação de outras
metodologias, como Eco-Indicator 99, CML e métodos próprios. Nele, é possível realizar a
normalização cujos fatores foram calculados para as condições do oeste europeu.
•

ReCiPe 2008
O método surgiu com o objetivo de alinhar a abordagem orientada para os problemas

ambientais do método CML 2001, como para os danos do Eco-Indicator 99 (GOEDKOOP et
al., 2009).Dessa forma, ele oferece resultados, tanto por categorias midpointcomoendpoint.
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Com base no Eco-Indicador 99, manteve as perspectivas individualista, hierarquizada e
igualitária em sua modelagem (ALTHAUS et al., 2010).
Algumas falhas são observadas nesse método, sendo que a principal delas é a ausência
de um modelo midpointpara a eutrofização marinha(MENDES; BUENO; OMETTO, 2015).
Outros problemas identificados são as ligações entre os impactos da destruição da camada de
ozônio, a formação de oxidantes fotoquímicos, a radiação sobre a diversidade dos ecossistemas
e o esgotamento da água ionizante.

3.4.1.4. Interpretação
A interpretação é a última fase de ACV, em que os resultados do ICV ou AICV, são
sumarizados e discutidos como base para as conclusões, recomendações e tomada de decisão
de acordo com a definição do objetivo e escopo.
A fase de interpretação do ciclo de vida de um estudo de ACV e ICV inclui elementos
como: identificação das questões significativas, com base nos resultados; avaliação do estudo,
considerando verificações de completeza, sensibilidade e consistência; conclusões, limitações
e recomendações. As fases de definição do objetivo e escopo e da interpretação da avaliação do
ciclo de vida enquadram o estudo, enquanto que as fases de ICV e AICV produzem informações
sobre o sistema de produto (ABNT, 2009).
A interpretação do ciclo de vida visa fornecer uma apresentação compreensível,
completa e consistente aos resultados de uma ACV. A fase de interpretação pode envolver o
processo interativo de rever e revisar o escopo da ACV, assim como a natureza e a qualidade
dos dados coletados. É importante que as conclusões da interpretação do ciclo de vida reflitam
os resultados do elemento de avaliação (ABNT, 2009).
Na fase de interpretação do ciclo de vida, existem alguns métodos de avaliação que
objetivam estabelecer e aumentar o grau de certeza e a confiabilidade dos resultados do estudo
de ACV ou ICV, incluindo as questões significativas como primeiro elemento da interpretação
(ABNT, 2009). Rosenbaum, Georgiadis e Fantke (2018) destacam que é possível identificar os
efeitos da qualidade dos dados sobre os resultados por meio uma análise de sensibilidade. Nessa
análise, o objetivo é identificar as variações do resultado final devido às pequenas mudanças
nos dados de entrada. Nesse caso, a análise de sensibilidade pode auxiliar na melhoria da
qualidade do dado.
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De acordo com ABNT(2009), o objetivo da verificação de sensibilidade é avaliar a
confiabilidade dos resultados finais e das conclusões, determinando de que forma eles são
afetados por incertezas nos dados, nos métodos de alocação ou no cálculo dos resultados dos
indicadores de categoria, etc. Para tanto, a verificação de sensibilidade deve incluir os
resultados das análises de sensibilidade e de incerteza, caso estas tenham sido executadas nas
fases anteriores (ICV, AICV), pois é um procedimento utilizado para estimar os efeitos dos
métodos e dados selecionados nos resultados de um estudo.
A sensibilidade é a influência que um parâmetro (variável independente) tem sobre
outro valor (variável dependente). As variáveis independentes de uma ACV podem ser os
valores de parâmetros de entrada, as fronteiras do sistema, as regras de alocação, os modelos
ou processos utilizados. As variáveis dependentes podem ser os valores de parâmetros de saída
ou prioridades entre alternativas em um estudo comparativo. A análise de sensibilidade é um
procedimento sistemático para estimar os efeitos dos métodos selecionados e dos dados nos
resultados de um estudo (ROSENBAUM; GEORGIADIS; FANTKE, 2018). Assim, a
verificação da sensibilidade estima quanto uma modificação no modelo ou dado utilizado pode
resultar em uma modificação no inventário, no perfil ambiental ou em qualquer outro resultado
da ACV (BENEDET, 2007).
Em uma verificação de sensibilidade, devem ser consideradas as questões prédeterminadas pelo objetivo e escopo do estudo, os resultados das outras fases do estudo e os
pareceres de especialistas, e as experiências anteriores (ABNT, 2014).
Quando se utiliza uma ACV em afirmações comparativas, que serão divulgadas
publicamente, o elemento de avaliação deve incluir declarações baseadas em análises
detalhadas de sensibilidade. O nível de detalhamento requerido, na verificação de sensibilidade,
irá depender principalmente das conclusões da análise de inventário e da avaliação de impacto
(ABNT, 2014).
O resultado da verificação de sensibilidade determina a necessidade de uma análise de
sensibilidade mais abrangente e/ou precisa, bem como evidencia efeitos aparentes nos
resultados do estudo (ABNT, 2014).
Para Chehebe (1998) a análise de sensibilidade pode resultar em:
• Exclusão de estágios de ciclo de vida ou subsistemas, ou seja, quando, por meio de sua
realização, ficar comprovado que tais estágios ou subsistemas não afetam significativamente o
resultado final em relação aos objetivos definidos;
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• Exclusão do fluxo de material: ocorre quando tal exclusão, comprovadamente, não
afetar o resultado final do estudo, em relação aos objetivos definidos;
• Inclusão de novas unidades de processo: quando tal inclusão afetar o resultado final
do estudo, em relação aos objetivos definidos.
A incapacidade, de uma verificação de sensibilidade, em identificar diferenças entre
alternativas distintas estudadas não significa, necessariamente, que tais diferenças não existam.
A inexistência de diferenças significativas pode ser o resultado final do estudo (ABNT, 2014).

3.4.2. Avaliação do Custo de Ciclo de Vida (CCV)
A avaliação dos custos do ciclo de vida (CCV) é definida como um processo de
avaliação do desempenho econômico do produto ou processo ao longo de toda a sua vida útil.
A utilidade das ferramentas de CCV reside, principalmente, em sua capacidade de identificar,
analisar, avaliar e reduzir o custo geral das principais operações. Os resultados do CCV podem
ser usados para aprimorar o conhecimento dos gerentes sobre a vida econômica dos ativos e
também para auxiliar as partes interessadas na tomada de decisões de adequados investimentos
(SHAFIEE; BRENNAN; ESPINOSA, 2016).
Segundo Schau et al. (2011), CCV é uma metodologia que envolve tanto os custos como
os benefícios econômicos e deve ser acompanhada por uma ACV, pois é um pilar da
sustentabilidade.
No sistema de gestão de resíduos, o CCV enfrenta grandes desafios, pois nele
contemplam diversos atores envolvidos no ciclo de vida com diferentes interesses econômicos.
Como exemplo, têm-se as despesas financeiras de um serviço de gerenciamento de resíduos,
frequentemente, pagas pelos geradores de resíduos (por taxas de resíduos ou tarifas). Os
operadores, normalmente, estão envolvidos em partes da cadeia de gerenciamento e podem
considerar os custos associados às instalações relevantes. Por outro lado, as autoridades, como
os governos locais, podem estar interessadas nos aspectos socioeconômicos do sistema de
gerenciamento de resíduos. As avaliações de custos existentes, nos sistemas de resíduos,
oferecem uma gama de focos das partes interessadas. Entretando, as orientações sobre como
avaliar aspectos econômicos de sistemas complexos e com múltiplos interessados ainda são
limitadas (MARTINEZ-SANCHEZ; KROMANN; ASTRUP, 2015) .

47

Nessa perspectiva, em busca de padronizar e harmonizar o CCV, a Sociedade de
Toxicologia e Química Ambiental (SETAC) vem, desde 2006, aprimorando modelos
convergentes para avaliação da sustentabilidade de produtos e de serviços. A UNEP/SETAC
produziu um guia de Custo do Ciclo de Vida Ambiental (Environmental Life Cycle Cost: A
Code of pratice), que descreve os requisitos técnicos e as diretrizes para o CCV, e ilustra várias
escolhas metodológicas com um estudo de caso detalhado que fornece uma estrutura que
converge com ASCV (SWARR et al., 2011). Esse documento é o primeiro passo crítico ao
delinear uma abordagem metodológica para o CCV. Será importante aplicar essas diretrizes a
novos estudos de caso, para ganhar experiência e validar a utilidade do método em diferentes
setores industriais.
Para modelar e avaliar o CCV, são sugeridas algumas fases em comum com a norma
ISO 14040, como ilustra-se na Figura 11. No entanto, outros aspectos diferem o CCV da ACV,
como a definição da perspectiva, a estimativa do ciclo de vida (identificação de custos
adicionais, atribuição de custos e estimativas para os fluxos), a atualização financeira e a
composição dos custos totais, o cálculo do CCV e a apresentação de resultados (SCHAU et al.,
2011).
Figura 11 - Representação esquemática das etapas que compõem um CCV
ESTRUTURA DO CCV COMO PARTE DA ASCV
A. Definição do objetivo e escopo

B. Definição da unidade funcional e
fluxo de referência

Metodologia de
acordo com a ISO
14040:2006

C. Análise do inventário

D. Definição da perspectiva

E. Identificação de custos adicionais

F. Estimativa do CCV (estimativa de
custos e fluxos)
G. Calculo do CCV e apresentação de
resultados

Fonte: Adaptado de Schau et al. (2011).

Uma análise de CCV, como parte de uma avaliação de sustentabilidade, deve ser
conduzida em paralelo a ACV, ambas iniciam com a descrição do objetivo e o escopo do estudo,
conforme especificado nos padrões ISO 14040. Esse passo leva à escolha da unidade funcional,
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que deve ser a mesma para as duas análises. Os limites do sistema para ambos devem ser
equivalentes, mas não necessariamente iguais, pois a relevância dos processos pode mudar
conforme a análise, ambiental ou econômica. Além disso, o CCV pode ser executado em várias
perspectivas, podendo variar conforme o ponto de vista dos atores envolvidos no ciclo de vida
(geradores, operadores, gestores econsumidores). Para isso, é importante a definição da
perspectiva para a qual se direcionará o estudo.
A estimativa, do custo do ciclo de vida, consiste em determinar a vida econômica do
produto ou atividade e da totalidade do sistema onde ele se insere. Nesse caso, são considerados
os indicadores econômicos e os materiais opcionais que podem ser utilizados na estimativa
(SANTOS, 2007; SCHAU et al., 2011).
Para estimar os custos, podem ser usadas diversas técnicas, como pesquisas e
entrevistas, opiniões de especialistas, estimativa de custos qualitativas ou quantitativas. Tanto
pesquisas como entrevistas, bem como opiniões de especialistas, podem fornecer estimativas
de custos úteis. Embora esses métodos consumam tempo, eles podem fornecer estimativas nos
casos em que os dados não estão disponíveis ou são difíceis de prever. Métodos avançados de
pesquisa, como o método Delphi, estimativas de custos quantitativas, podem ajudar a combinar
várias opiniões de especialistas, com várias rodadas de questionários ajudando o grupo a
convergir para um único número (RÖDGER; KJÆR; PAGOROPOULOS, 2017).
Dentre as técnicas de estimativa de custo, a quantitativa é mais precisa que a qualitativa,
pois leva em consideração diferentes parâmetros do produto durante todo o ciclo de vida. A
abordagem paramétrica, por exemplo, avalia as características de um produto e determina
relações matemáticas para descrever seu custo. Deve-se salientar que, na prática, a estimativa
de custo não é necessariamente linear, pois o dobro da entrada não produz necessariamente o
dobro da produção. As razões podem incluir as economias associadas de escala, a existência de
grandes despesas gerais e relações exponenciais entre insumos (RÖDGER; KJÆR;
PAGOROPOULOS, 2017).
Entre os modelos focados no produto, há o modelo de estimativa bottom-up, que,
embora seja um modelo muito dispendioso e exigente em relação ao tempo, ele é caracterizado
por fornecer estimativas de custos mais precisas. Ele é caracterizado pelo uso de taxas de juros,
em vez da inflação, e relaciona os diferentes custos incorridos que, em conjunto, fornecem o
custo do ciclo de vida, matematicamente expressos pela Equação 1.
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CCV= CA + CI+ Σ[CO/(1+r)n]+ Σ[(CR – VR)/(1+r)n]+ Σ[CP/(1+r)n]

Equação 1

Onde: CA – custos de aquisição; CI – custos de fabricação ou instalação; CO – custos de operação; r – taxa de
juros para n (r = c – i); c – custo de capital; i – inflação; n – ano do evento; CR – custos de reposição; VR – valor
residual; CP – custo da produção perdida.
Fonte: Santos (2007) e Schau et al.(2011).

Martinez Sanchez et al. (2016) utilizaram a metodologia de bottom-up para determinar
os custos marginais nas instalações existentes no sistema de gerenciamento de resíduos, com
base na determinação dos custos médios. A aplicabilidade do método foi demonstrada por meio
de um estudo de caso, incluindo duas instalações: co-geração de calor e energia e outra com
apenas geração de energia, ambas a partir da decomposição dos resíduos. Os resultados
desmontraram, que o método pode ser usado para contabilizar os custos marginais nas
instalações existentes, causados por mudanças no sistema de resíduos, e pode evitar conclusões
econômicas enganosas de novas soluções no gerenciamento de resíduos.
A análise de sensibilidade em CCV, metodologicamente, é semelhante ao da ACV. No
entanto, o CCV apresenta uma sensibilidade à mudança dos preços das commodities, que os
impactos e emissões ambientais não têm. Dessa forma, no CCV, o tempo dos custos é muito
importante e os custos com alta variabilidade de preço, como os custos de combustível, devem
ser submetidos a análise de sensibilidade (RÖDGER; KJÆR; PAGOROPOULOS, 2017).
3.4.3. Avaliação do Ciclo de Vida Social (ACV-S)
A Avaliação do Ciclo de Vida Social (ACV-S) analisa os “impactos sociais”, a partir da
alteração do bem-estar humano, sendo estes ligados a processos ao longo do ciclo de vida de
um produto (JØRGENSEN et al., 2010). Em princípio, qualquer ser humano afetado é
considerado um stakeholder ou parte interessada na ACV-S, sendo eles: trabalhadores,
consumidores, comunidade local, sociedade e atores da cadeia de valor. Dentro de cada grupo
de stakeholder, foram estabelecido pela UNEP (2009) subcategorias de avaliação (Tabela 4).
As subcategorias consideram aspectos importantes, para avaliaçãodo comportamento
das organizações e sua capacidade de criar e desenvolver um relacionamento com os diversos
interessados.
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Tabela 4 - Partes interessadas da ACV-S e suas subcategorias de avaliação
Categoria da parte interessada/ stakeholder
Subcategorias de avaliação
Trabalhadores
Liberdade de Associação e Negociação Coletiva;
Trabalho Infantil;
Salário Justo;
Horário de Trabalho;
Trabalho Forçado;
Igualdade de Oportunidades / Discriminação;
Saúde e Segurança;
Benefício Social / Previdência Social.
Consumidores

Saúde e Segurança;
Mecanismo de retorno;
Privacidade;
Transparência;
Responsabilidade de Fim de Vida.

Comunidade local

Deslocalização e migração;
Envolvimento comunitário;
Patrimônio cultural;
Respeito aos direitos indígenas;
Emprego local;
Acesso a recursos imateriais;
Acesso a recursos materiais;
Condições de vida seguras e saudáveis;
Condições de segurança.

Sociedade

Compromisso público com questões de sustentabilidade;
Prevenção e mitigação de conflitos;
Contribuição para o desenvolvimento econômico;
Corrupção;
Desenvolvimento tecnológico.

Atores da cadeia de valor

Concorrência leal;
Respeito aos direitos de propriedade intelectual;
Relacionamentos com fornecedores;
Promoção da responsabilidade social.

Fonte: UNEP (2009)

UNEP (2009) estabelece cinco partes interessadas e as relaciona com 31 subcategorias,
que fornecem informações pertinentes para a avaliação dos impactos sociais do ciclo devida.
No entanto, agregar as subcategorias em categorias de impactosociais, ainda é um desafio para
ACV-S. Essa associação pode ser realizada de duas maneiras. A primeira é atribuir indicadores
às 31 subcategorias e a segunda é atribuir indicadores a uma subcategoria específica (UNEP,
2009).
Benoit et al. (2009) propuseram um método em 2009 melhorado em 2011 (CIROTH;
FRANZE, 2011), que inclui todas as partes interessadas e subcategorias. No entanto, não
estabelece uma maneira objetiva de avaliar os dados para a subcategoria e como agregar
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subcategorias em categorias de impacto (RAMIREZ et al., 2014). Com intuito de reduzir a
variabilidade na avaliação de subcategorias em estudos de ACV-S, Ramirez et al. (2012a,
2012b) propuseram um método de avaliação de subcategoria - Subcategory Assessment Method
(SAM).
O SAM avalia o perfil social das organizações envolvidas nos processos ao longo do
ciclo de vida do produto em relação ao cumprimento de um requisito básico (RAMIREZ et al.,
2012a). Para fornecer uma avaliação objetiva, o SAM é baseado em uma escala de quatro níveis
A, B, C ou D (Tabela 5). Esses níveis são necessários para apoiar o praticante na aplicação do
método com informações específicas e claras sobre como avaliar as práticas organizacionais de
maneira mais padronizada.
Tabela 5 - Escala semi-qualitativa do método SAM
Nível SAM

A

B

C

D

Escala numérica

4

3

2

1

Fonte: Ramirez et al. (2014)

O nível A é atribuído às organizações proativas em relação à subcategoria. Essas
organizações são caracterizadas por promover boas práticas ao longo de toda cadeia do ciclo,
enquanto que os níveis C e D são atribuídos àquelas organizações que não respeitam os
requisitos básicos. A diferença entre os níveis C e D é observada tendo em conta o estágio da
organização no contexto da região e/ou setor onde ela está inserida (por exemplo, se uma
organização não atende a uma legislação referente à liberdade de associativismo em um país
onde há promoção desta ação, ela é classificada como D, caso contrário é C) (RAMIREZ et al.,
2014).
As atribuições qualitativas são traduzidas em valores numéricos, de 1 a 4 (Tabela 5),
com a finalidade de se obter uma escala semi-quantitativa dos níveis do método SAM (A, B, C
e D). A vantagem do SAM em comparação com o método Ciroth (CIROTH E FRANZE, 2011)
é que define um requisito básico, proporcionando, assim, um caminho objetivo para avaliar as
subcategorias e garantir a uniformidade na avaliação de diferentes produtos.
A limitação do SAM é que, quando as diferenças nas práticas organizacionais são sutis,
na comparação entre organizações os resultados podem não destacar diferenças. A criação de
novos níveis/subníveis pode diminuir as diferenças entre cada nível (A, B, C e D) no SAM,
embora esse ajuste possa penalizar as organizações que têm apenas uma prática e não têm os
meios (recursos financeiros / humanos e estruturais) para expandir (RAMIREZ et al., 2014).
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Metodologicamente, a ACV-S segue quatro fases, similarmente a ACV “tradicional”:
definição de objetivos e escopo, análise de inventário, avaliação de impacto e interpretação
(WEIDEMA, 2005). No entanto, estas fases necessitam de adaptações, pois, ao contrário da
ACV “tradicional”, a ACV–S não tem uma norma que a padronize.
Até o momento, o passo mais importante para a padronização da ACV-S tem sido o
desenvolvimento das diretrizes da UNEP (Guidelines for Social Life Cycle Assessment of
Products), que permitem realizar um estudo de ACV-S por meio dos princípios emanados na
ISO 14040 e 14044, considerando suas particularidades e especificidades, bem como nos
pressupostos estabelecidos pela ISO 26000 – relacionada à Responsabilidade Social. Essa
metodologia encontra-se na fase de desenvolvimento. Por isso, é comum a existência de
diversas abordagens, porém todas elas convergentes (WU et al., 2014).

3.4.4. Integração e análise dos resultados da ASCV
A análise da sustentabilidade do ciclo de vida (ASCV) foi desenvolvida com o intuito
de avaliar os aspectos ambientais, os econômicos e os sociais do ciclo de vida de um produto
ou serviço, por meio da incorporação de metodologias de Avaliação do Ciclo de Vida
Ambiental (ACV-A), Custos do Ciclo de Vida (CCV) e Avaliação de Ciclo de Vida Social
(ACV-S), correspondendo aos pilares da sustentabilidade. As três metodologias devem ser
padronizadas (como acontece com a ACV-A) ou pelo menos harmonizadas ao guia ou manual
proposto por UNEP/SETAC Life Cycle Iniciative (UNEP, 2011).
Guinée (2016) afirma que a ASCV é uma técnica relativamente nova e que precisa de
mais desenvolvimento em termos de estudos de caso e desenvolvimentos metodológicos. Um
dos principais desafios da aplicação da ASCV permanece na fase de interpretação, em que os
resultados dos três instrumentos devem ser interpretados de forma combinada (DONG, 2016).
Finkbeiner et al. (2010), UNEP (2011) e Traverso et al. (2012b) sugerem duas
alternativas, que auxiliam na interpretação dos resultados da ASCV, com uso de indicadores de
sustentabilidade: o indicador Life Cycle Sustainability Triangle (LCST) e o indicador Life Cycle
Sustainability Dashboard (LCSD). Os autores consideram que os métodos devem passar por
validação para que possam ser utilizados na avaliação da sustentabilidade, mas não
recomendam a ponderação e normalização dos impactos obtidos nas três dimensões, e sugerem
que este deve ser aplicado de forma transparente.

53

O indicador LCST é uma adaptação proposta por Hofstetter et al. (2000) para
representação dos pesos atribuídos a três critérios de decisão, sendo eles referentes a impactos
ambientais de misturas químicas. Por extrapolação, a representação gráfica da LCST pode ser
aplicada para o procedimento de ponderação dos três parâmetros (social, econômico e
ambiental). As vantagens da aplicação desse método estão ligadas à consideração de todas as
possibilidades de ponderação entre três parâmetros na forma de uma representação gráfica
(DOKA, 2011).
Por sua vez, o indicador LCSD é resultado da adaptação do Jesinghaus Dashboard, que
tinha sido originalmente desenvolvido para avaliar várias comunidades, integrando fatores
econômicos, sociais e ambientais. A ferramenta permite apresentar os resultados com
classificação em uma escala de cores, que facilita a interpretação do LCSD, tornando-o mais
compreensível para todas as partes interessadas (TRAVERSO et al., 2012a). No entanto,
Martinez-Blanco et al. (2014) descrevem que uma das limitações do LCSD é que os fatores de
ponderação não estão disponíveis para que todos os indicadores sejam aceitos como igualmente
importantes na determinação de um resultado sustentável.
Além desses dois, a literatura sugere outras metodologias para interpretação da ASCV,
que são a Tomada de Decisão Multicritério (MCDM, do inglês multi-criteriadecision making)
ou ainda a Tomada de Decisão Multiobjetivo (MODM, do inglês multiple objective decision
making). Os métodos MCDM são utilizados para avaliação ou comparação de alternativas,
sendo estas associadas a um número limitado de cenários que devem ser definidos
anteriormente, permitindo a classificação, o ordenamento e a seleção das melhores alternativas
(CINELLI et al., 2014; HERVA; ROCA, 2013). Por outro lado, nos métodos MODM, as
alternativas possíveis não são conhecidas ou determinadas anteriormente, considerando um
conjunto indefinido de possíveis cenários, cujo a aplicação do método determinará um conjunto
de alternativas para a tomada de decisão (REN et al., 2018).
Para avaliar a sustentabilidade de produtos/serviços em uma perspectiva do ciclo de
vida, é preciso considerar diferentes critérios, com uma ampla variedade de tipologia de dados
e diferentes níveis de incerteza (FLORINDO, 2018). Florindo (2018) afirma que os métodos
MCDM e MODM atendem esses requisitos, permitindo a manipulação conjunta de dados
quantitativos e qualitativos além possibilitar a realização de análise de sensibilidade para
validação dos resultados. No entanto, é exigida experiência do usuário para seleção do método,
uma vez que os métodos têm diferentes características, sendo aplicados em distintos trabalhos.
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Da mesma forma, a definição de critérios e ponderação de variáveis podem comprometer
diretamente os resultados (AKHTAR et al., 2015).

3.5. ACV APLICADO A SISTEMAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Estudos voltados a aplicações detalhadas de ACV em sistemas de gestão integrada de
resíduos, são complexos, pois, no gerenciamento, englobam aspectos que não podem ser
totalmente compreendidos, mas as metodologias servem para auxiliar nas tomadas de decisões,
com base em indicadores ambientais, energéticos e econômicos. Serão, a seguir, utilizados
alguns estudos como exemplo, com o intuito de verificar quais são as metodologias aplicadas e
os resultados obtidos.
Komilis et al. (2004) elaboraram um inventário do ciclo de vida (ICV) para
compostagem de RSU. Três ICVs foram desenvolvidos para duas instalações típicas de
compostagem de RSU e uma instalação típica de compostagem de resíduos de jardins.
Assumiu-se que os RSU compreendiam três componentes orgânicos, resíduos de alimentos,
resíduos de jardins e papel, além de vários componentes inorgânicos. Os custos totais, foram
calculados considerando-se os processos envolvidos na produção original, refino e transporte
de um material usado na instalação, bem como o consumo durante a operação. Os custos totais
variaram de US$ 15/t a US$ 50/t, os requisitos de energia foram de 29 kWh/t para compostagem
de resíduos de jardim e 167 kWh/t para compostagem de alta qualidade dos RSU. Mais de 90%
das emissões globais de CO2 em todas as instalações foram devidas à decomposição biológica
do substrato orgânico, enquanto o restante foi devido à combustão de combustíveis fósseis.
Andersen (2010) utilizou a ferramenta de ACV para comparar diferentes cenários de
gerenciamento de resíduos de jardins. Neste estudo, observou-se que a compostagem doméstica
teve apenas pequenos benefícios ambientais, principalmente, devido à diminuição de resíduos
para a coleta e transporte. A incineração de partes dos resíduos de jardins, resultou em grandes
melhorias na maioria das categorias de impacto. A melhoria mais significativa ocorreu na
categoria aquecimento global, pois quando se incinera os resíduos de jardins evita-se a produção
de eletricidade e calor a partir de combustíveis fósseis (carvão). No entanto, não é recomendado
incinerar todos os resíduos de jardins, sugerem que apenas partes dos materiais lenhosos (galhos
e madeira). Outro ponto importante é a manutenção do processo de compostagem junto a
incineração, porque é necessário produzir adubo maduro para uso em jardins. A avaliação
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mostrou que a compostagem doméstica é ambientalmente semelhante às opções alternativas de
tratamento analisadas no estudo.
Reichert (2013) avaliou oito cenários de gerenciamento dos RSU de Porto Alegre – RS,
estes cenários foram construídos a partir da participação de diferentes atores que obtinham
vínculo na gestão dos resíduos e na área do meio ambiente. A metodologia da ASCV subsidiou
a comparação dos diferentes cenários de gerenciamento dos RSU. Os cenários construídos
foram cenário atual, e os outros sete cenários, que consideram diferentes combinações de
tecnologias de tratamento dos RSU, as tecnologias abordadas foram triagem, compostagem,
digestão anaeróbia, incineração, combustíveis derivados de resíduos (CDR) e aterro sanitário.
Os cenários #4 OGTA e #5 ODT foram aqueles que obtiveram os melhores índices de
sustentabilidade. As combinações das tecnologias no #4 OGTA foram, o tratamento de 44%
dos resíduos orgânicos, via digestão anaeróbia e compostagem, a reciclagem de 23,1% dos
materiais seletivos, a incineração de 14,4% dos resíduos mistos e a disposição em aterro
sanitário de 18,6% dos resíduos mistos. Já o #5 ODT houve a combinação do tratamento de
37,2% dos resíduos orgânicos, via digestão anaeróbia e compostagem, a reciclagem de 21,5%
dos materiais seletivos, o tratamento térmico de 6,7% dos resíduos mistos e a disposição em
aterro sanitário de 34,5% dos resíduos mistos.
Mengue et al. (2015) utilizaram a ACV para comparar diferentes cenários de
gerenciamento dos resíduos de Três Cachoeiras – RS. Os cenários construídos foram cenário
atual, que englobou as etapas de coleta, de transporte e de destinação final dos RSU em aterro
controlado, e outros três cenários construídos de forma a adequar a disposição em aterro
sanitário. Além disso, dois desses cenários consideraram a triagem dos recicláveis e a
compostagem da fração orgânica. Os resultados revelam que a disposição final dos resíduos em
aterro controlado é a etapa com maiores contribuições para impactos ambientais. O Cenário 4,
que contempla as etapas de coleta, transporte, triagem dos resíduos recicláveis, triagem da
matéria orgânica e aterro sanitário, apresenta os menores índices de contribuição para impactos
ambientais, revelando uma redução de 89% no potencial de aquecimento global; 20,1% no
potencial de acidificação; 39,4% no potencial de eutrofização; 82,3% no potencial de depleção
da camada de ozônio; 42,7% no potencial de toxicidade humana referente às emissões
atmosféricas; 48,5% na redução do volume dos resíduos no aterro sanitário. Os autores
concluíram que o desvio de materiais do aterro sanitário pelo processo de triagem dos
recicláveis e a compostagem da fração orgânica motivam a economia dos recursos naturais e
de energia e diminui as emissões atmosféricas, o que acarreta menor impacto ambiental.
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Gomes et al. (2015) compararam o potencial de impacto ambiental gerado por dois
cenários de gerenciamento de resíduos domiciliares: o primeiro, com central de triagem e aterro
sanitário, e o segundo com central de triagem, compostagem e aterro sanitário. No inventário
efetuado, o Cenário 2 (aterro sanitário precedido de compostagem), teve menor potencial de
impacto ambiental do que no Cenário 1, com relação à geração de resíduos e de emissões
atmosféricas. No levantamento dos aspectos e impactos ambientais (LAIA) do Cenário 1
(triagem de recicláveis secos, em que todos os rejeitos são encaminhados para o aterro
sanitário), verificou-se que 22,2% dos aspectos e impactos ambientais foram avaliados como
“intoleráveis” ou “sérios”, e no Cenário 2, o resultado foi de 17,6%. Em ambos os cenários, o
aspecto mais relevante foi relacionado às emissões atmosféricas, identificadas nos processos de
coleta e de transporte dos resíduos e de disposição final dos rejeitos. Essas emissões causam
impactos ambientais como alterações da qualidade do ar, efeito estufa, acidificação e depleção
da camada de ozônio. O melhor cenário identificado na análise foi o Cenário 2, no qual, além
dos resultados ambientais positivos, também é possível inferir o aumento de vida útil do aterro
sanitário e a comercialização do composto produzido.
Erses Yay (2015) comparou diferentes alternativas de gestão de resíduos sólidos
urbanos, com intuito de determinar o sistema com menor nível de impacto. Para isso, utilizou
a metodologia de ACV, desenvolvida no programa computacional SimaPro 8.0.2, com o
método CML-IA de avaliação de impactos. O estudo foi realizado por um ano na cidade de
Sakarya – Turquia. Entre os cinco cenários avaliados no estudo, dois geram impactos positivos
na AICV. Os seguintes aspectos que podem ter contribuído para essa situação foi que: o
primeiro cenário tem instalações que proporcionam o reaproveitamento dos materiais
recicláveis, minimizando, assim, o consumo de recursos naturais. Por outro lado, há um cenário
que contempla o processo de compostagem aos resíduos orgânicos, que geram a produção de
composto orgânico. Os cenários com os piores resultados na AICV, foram os que consideraram
a disposição de resíduos em aterro sem recuperação de energia e tratamento em incineradoras
com recuperação de energia.
Elwan et al. (2015) compararam a conversão de resíduos em eletricidade e em
composto, os resíduos utilizados para a conversão foram obtidos na Universidade Tecnológica
da Malásia (UTM). O efeito ambiental de ambos os processos foi determinado pela abordagem
da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), usando o software GaBi ™. Os impactos analisados
foram baseados no nível de emissões de cada processo. Durante a comparação, verificou-se
que, se os resíduos gerados pela UTM fossem usados para gerar eletricidade, o resultado seria
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um perfil de emissões reduzidas ao longo do ciclo em comparação ao uso dos resíduos como
composto. No entanto, a economia de emissões de insumos indiretos não foi considerada para
os fins deste estudo.
Jeswani H.K. e Azapagic A. (2016) utilizaram a ACV como ferramenta para avaliar
qual das duas opções, incineração ou recuperação de biogás de aterros sanitários, é a mais
sustentável para descarte de RSU. Os sistemas foram comparados com base no ciclo de vida de
duas unidades funcionais: descarte de 1 tonelada de RSU e geração de 1 kWh de eletricidade.
Os resultados indicam que, a energia da incineração tem menores impactos do que a energia do
biogás do aterro sanitário em todas as categorias de impacto, exceto a toxicidade humana. O
autores concluíram que no Reino Unido, se houvesse o desvio de todos os RSU atualmente
depositados em aterro sanitário, para a incineração com recuperação de energia, não apenas
evitaria os impactos ambientais associados ao aterro, mas, segundo as atuais premissas, também
atenderia a 2,3% da demanda de eletricidade do Reino Unido e economizaria de 2 a 2,6 milhões
de toneladas de emissões de gases de efeito estufa por ano.
Jensen, Møller e Scheutz (2016) avaliaram, a partir da ACV, a gestão dos resíduos
domésticos orgânicos, na região fronteiriça entre Dinamarca e Alemanha, e apontaram
diferenças entre os sistemas e os seus potenciais efeitos no ambiente. A região dinamarquesa
utiliza a incineração para o tratamento de resíduos orgânicos domésticos, enquanto a região
alemã inclui a produção combinada de biogás e a compostagem, o tratamento mecânico e
biológico e a incineração. Foram coletadas as informações sobre o tratamento de resíduos
orgânicos, incluindo dados sobre a composição de resíduos e das instalações de tratamento,
bem como os respectivos sistemas energéticos. Com base nisso, os sistemas de gestão de
resíduos orgânicos na região fronteiriça, foram analisados usando o modelo ACV da
EASETECH, que foi desenvolvido na Universidade Técnica da Dinamarca, para avaliação de
tecnologias ambientais.
A região dinamarquesa apresentou melhores resultados em 10 das 14 categorias de
impacto. No entanto, quatro destas categorias têm valores muito próximos do impacto zero
(radiação ionizante e depleção da camada ozônio) ou apresenta incerteza elevada (toxicidade
humana e ecotoxicidade). Na região alemã, os processos de tratamento tinham apenas cargas
para o ambiente, uma vez que a instalação não substituiu quaisquer bens e utilizou eletricidade
e combustível fóssil e teve emissões diretas relacionadas com o tratamento, como o óxido
nitroso.
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Com o uso do modelo da otimização do Ciclo de Vida de Resíduos Sólidos (SWOLF),
Martinez-Sanchez et al. (2017), estimaram impactos econômicos e ambientaisde um sistema de
gerenciamento de resíduos gerados, em um município dos EUA, de 500 mil habitantes, quegera
anualmente de 320000 toneladas de resíduos sólidos. No estudo, foram incluídos os "custos
orçamentários" e "custos de externalidade".A solução para o gerenciamento foi a recuperação
de materiais recicláveis, a digestão anaeróbica dos resíduos orgânicos e a incineração dos nãoorgânicos. No entanto, os resultados depedem da composição dos resíduos, da fonte de energia
e das taxas de reciclagem, que, se mudarem, podem diminuir os benefícios ambientais da
reciclagem e levarem à necessidade de tecnologia mais onerosa para sua recuperação (custos
orçamentários mais altos). Dessa forma, os pesquisadores concluíramque o CCV é afetado pela
cobertura e pela robustez das emissões incluídas e das tecnologias utilizadas. A maioria dos
custos de externalidade, no referido estudo, foram causadas pelas emissões de SO2, NOx,
Material Particulado, CH4, CO2 fóssil e NH3, enquanto os poluentes remanescentes tiveram
pequenas contribuições. As limitações encontradas revelam que sejam levantados dados
adicionais sobre custos de externalidade, como emissões de compostos orgânicos para a água.O
CCVparece ser uma ferramenta valiosa, mas seus resultados são indicadores de custos de danos
e não devem ser usados para estimar os custos de danos definitivos.
Rodrigues (2017) analisou qual a melhor alternativa de tratamento do resíduo sólido
orgânico (RSO) gerado nos restaurantes universitários da UNICAMP a partir da integração da
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) e da Avaliação Multicritério de Apoio a Decisão (MCDA,
em inglês). A ACV foi aplicada para avaliar cinco diferentes alternativas para o tratamento do
RSO (1-disposição em aterro sanitário, 2-disposição em aterro sanitário com recuperação
energética, 3-compostagem, 4- digestão anaeróbia-DA com geração exclusiva de energia
elétrica e 5-DA com substituição do GLP por biogás e geração de energia elétrica),
considerando os potenciais efeitos nas mudanças climáticas, acidificação, eutrofização e
toxicidade humana. Esses resultados foram considerados como critérios ambientais na MCDA
pelo Processo Analítico Hierárquico (AHP, em inglês), que avaliou as tecnologias de tratamento
sob os aspectos socioeconômicos e técnicos estabelecidos pela Câmara Técnica de Gestão de
Resíduos (CTGR) da UNICAMP. Os resultados da ACV mostraram que as duas primeiras
alternativas possuem têm os maiores níveis de impacto em todos os potenciais ambientais
inferidos, mesmo quando a recuperação energética está contemplada. Em contrapartida, a
compostagem e a DA têm resultados satisfatórios quando as emissões evitadas são
consideradas. Os resultados gerais, após a aplicação do AHP, indicaram as alternativas 3 e 5
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como as opções que proporcionaram menores impactos ambientais, maior viabilidade
econômica e aceitação social, sendo a alternativa 3 aplicável em curto prazo e a alternativa 5
em longo prazo.
SALEMDEEB, R. et al. (2018) quantificam os impactos ambientais de três opções de
gerenciamento de resíduos alimentares - incineração, compostagem e digestão anaeróbica
(DA). Usando o mix de energia do Reino Unido em 2014, a compostagem alcançou a melhor
performance, enquanto que a DA obteve a segunda melhor performance e a incineração obteve
os maiores encargos ambientais. No entanto, devido às incertezas nos dados da ACV o estudo
não pôde atribuir qual a melhor opção de tratamento.
O conjunto de estudos apresentados deixa claro, que a ACV é uma ferramenta útil para
a gestão de resíduos e o uso dessa ferramenta pode ser fundamental para a avaliação das diversas
alternativas existentes no sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares
(SGRSD). E em relação a isso, pode-se afirmar que existem estudos que possibilitam definir, a
partir dessa base metodológica, a melhor alternativa de gestão a usar tendo em conta os
impactos ambientais. Porém, é necessário levar em consideração quais são as particularidades
de cada região, a legislação vigente e, sobretudo as tecnologias usadas no gerenciamento dos
resíduos. No Quadro 1 mostra-se de forma resumida um levantamento feito em relação a
estudos voltados a avaliação do gerenciamento dos RSU considerando a diferentes tecnologias
de tratamento através da metodologia de ACV.
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Quadro 1 - Estudos voltados ao gerenciamento de resíduos sólidos com uso da ferramenta Avaliação do ciclo de vida – ACV.
Autor

Ano

Tipo de Avaliação
ACVCCV ACVA
S

Aspectos Metodológicos
UF
FS
Fases

X

1t

Gate to
grave

Operação e manutenção

1t

Operação e manutenção

ILCD

X

X

Construção, operação,
manutenção.
Operação e manutenção

CML
2001
ReCiPe
2008
LAIA

X

X

2015

Estimar os custos, os requisitos energéticos e
emissões ambientais durante a compostagem
(fechada) de resíduos sólidos urbanos (RSU)
Comparar diferentes cenários de gerenciamento de
resíduos de jardins
Simular e comparar diferentes SGIRSU no
município de Porto Alegre
Avaliar impactos do ciclo de vida no SGRSU no
município de Três Cachoeiras -RS
Comparar diferentes cenários de gerenciamento de
resíduos sólidos domiciliares (RSD)
Comparar diferentes alternativas de gestão de RSU

Construção, operação,
manutenção.
Operação e manutenção

CML
2001

X

Construção, operação,
manutenção,
desativação.
Operação e manutenção

CML
2001

X

X

ILCD

X

X

Operação e manutenção

MCDA

X

Operação e manutenção

ILCD

X

KOMILIS, D. P.&
HAM, R. K.
(USA)
ANDERSEN
(Dinamarca)
REICHERT
(Brasil)
MENGUE, D. M., et al.
(Brasil)
GOMES et al.
(Brasil)
ERSES YAY
(Turquia)
ELWAN et al.
(Malásia)

2004

2015

JESWANI
H.K.
E
AZAPAGIC A. (Reino
Unido)
JENSEN, MØLLER e
SCHEUTZ
(Dinamarca)
RODRIGUES
(Brasil)
MARTINEZSANCHEZ et al.
(EUA)
SALEMDEEB, R. et al.
(Reino Unido)

2010

Foco

X

X

612 t

X

150 t

X

1t

Comparar o aterro energético com a compostagem

X

3520,42
t

Cradle to
grave
Cradle to
grave
Cradle to
grave
Cradle to
grave
Cradle to
grave
Cradle to
grave

2016

Recuperação de energia a partir de RSU

X

1 t RSU
1 kWh

Gate to
grave

2016

Compara a gestão dos resíduos orgânicos, na região
fronteiriça entre Dinamarca e Alemanha

X

1 t RO

Cradle to
grave

2017

Comparar diferentes alternativas de tratamento de
resíduos alimentares (RO)
Otimizar o SGRSU comparando cenários com
incineração de resíduos mistos e digestão
anaeróbica dos resíduos orgânicos.
Avaliar os métodos de tratamento dos RO

X

1 kg

Cradle to
grave
Cradle to
grave

2013
2015
2015

2017
2018

X
X

X

X

1t

X

X

320000
t

X

X

1 t RO

Gate to
grave

Operação e manutenção

Método

Cenários Considerados
AS AC IC DA CO
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Construção, operação, ILCD
X
X
X
manutenção
e
desativação.
RSU: resíduos sólidos urbanos, SGIRSU: sistema de gerenciamento integrado de resíduos sólidos domiciliares, AS: aterro sanitário, AC: aterro controlado, IC: incineração, DA: digestão anaeróbica, CO: compostagem.
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4. METODOLOGIA
A sustentabilidade do atual Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Domiciliares (SGRSD) no município de Porto Alegre - RS foi obtida a partir da convergência
de três avaliações: ambiental, econômica e social. Após analisar o atual SGRSD, propuseramse quatro cenários novos, sendo que todos estes utilizam a compostagem para o tratamento dos
resíduos orgânicos, diferindo na quantidade de resíduos orgânicos enviados e tratados na
unidade de compostagem e qual o tipo de operação é utilizado na unidade, tecnologia aberta ou
fechada.
A convergência entre as três avaliações: ambiental (ACV-A), econômica (CCV) e social
(ACV-S), foi obtida a partir do fluxo proposto por Zortea (2015) (Figura 12). Esse fluxo inclui
as quatro fases da ACV e a avaliação conjunta dos três pilares da sustentabilidade (meio
ambiente, economia e sociedade).
Figura 12 - Sugestão de análise para as etapas da Avaliação da Sustentabilidade de Ciclo de Vida
Análise do inventário
Definição do ob-

(ACV-A, CCV e ACV-S)

sustentabilidade

jetivo e escopo
(ASCV)

Interpretação da
(ASCV)

Avaliação do impacto
(ACV-A, CCV e ACV-S)

Fonte: Adaptada de Zortea (2015)

As quatro fases da ACV, expostas na Figura 12, são fundamentadas nas normas NBR
ISO 14040 (ABNT, 2014) e NBR ISO 14044 (ABNT, 2009 b). A seguir, são apresentadas as
partes que compõem este estudo.

4.1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO E ESCOPO

O objetivo é avaliar a sustentabilidade do SGRSD no atual do município de Porto Alegre
– RS, em comparação a novos cenários de gerenciamento dos resíduos, que incluem o
tratamento dos resíduos orgânicos. Foram analisadas todas as atividades de gerenciamento dos
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RSD, que vão desde a coleta até a disposição final, tanto para o atual sistema de gerenciamento
como para os novos cenários. Visto que atualmente nenhuma técnica de recuperação/tratamento
é empregada aos resíduos orgânicos, justifica-se a proposição de novos cenários que priorizam
apenas o tratamento da fração orgânicas dos resíduos.
A avaliação do SGRSD foi empregada no município de Porto Alegre – RS, pois este
município é o décimo mais populoso do Brasil com estimativa populacional de
1.479.101habitantes, e constitui a sétima maior economia do país e a mais alta do estado do Rio
Grande do Sul, com o PIB de R$ 73.425.264,26 (IBGE, 2019).
Além disso, Porto Alegre – RS se destaca no planejamento municipal para gestão dos
resíduos sólidos urbanos e na organização da coleta seletiva. De Oliveira e Junior (2016),
apontam que de uma amostra de 17 munícipios, Porto Alegre está entre os 12, que projetam no
Plano Municipal de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos (PMGIRS), metas de
redução das frações secas e úmidas, sendo o único município entre os 12 que associam a retirada
desse material dos aterros sanitários.
Os parâmetros para se obter a Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida (ASCV)
são os impactos ambientais existentes, na cadeia de gerenciamento de resíduos sólidos
domiciliares, os custos fixos, as variáveis do SGRSD e os indicadores que caracterizam o bemestar, a saúde e a segurança dos trabalhadores/funcionários diretamente ligados ao SGRSD.
A função, unidade funcional, fronteira do sistema e os impactos ambientais, econômicos
e sociais, nos quais este estudo considerou são descritos a seguir:
O escopo considera as atividades necessárias para gerir os RSDs a partir da coleta e do
envio às unidades de transferência e de disposição final. Sendo assim, estas etapas serão
quantificadas e analisadas.
A função de gerenciar os RSDs, desde sua coleta até a disposição final, enfatizará os
diferentes métodos de compostagem, para reciclagem dos resíduos orgânicos, com base em
tecnologias legalmente aceitas no Brasil. A unidade funcional escolhida foi a eliminação de 1
(uma) tonelada de RSD. Os resíduos são advindos do município de Porto Alegre – RS (Figura
13), coletados após o descarte em lixeiras ou contêineres.
Na Figura 13 indicam-se quais são as áreas atendidas pela coleta automatizada e pela
coleta domiciliar. A coleta automatizada é realizada por veículos compactadores, munidos de
braços mecânicos, que elevam lateralmente os contêineres com RSD e assim despejam os
resíduos no interior do veículo. A coleta domiciliar é realizada por veículos compactadores, no
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entanto, os resíduos são despejados manualmente no interior do veículo, esta ação é feita pela
guarnição responsável.
Figura 13 - Localização geográfica da área de estudo

Fonte: a autora

A fronteira do sistema engloba etapas que correspondem à coleta indiferenciada e
diferenciada dos resíduos sólidos domiciliares. A coleta indiferenciada coleta os RSDs
misturados sem separação prévia dos resíduos, já a coleta diferenciada tem a separação dos
resíduos orgânicos e coleta diferenciada dos mesmos. O rejeito e a parcela não recuperada de
materiais recicláveis, não terão alterações do gerenciamento atual, visto que o sistema inclui o
encaminhamento dos materiais recicláveis às unidades de triagem. Entretanto, deve-se ampliar
a quantidade dos resíduos recuperados. Já em relação aos rejeitos, a disposição final é adequada,
pois o município os encaminha ao aterro sanitário, devidamente credenciado e munido com um
sistema de valorização energética do biogás.
Quanto aos aspectos de tratamento da fração orgânica, serão avaliadas as características
atuais do sistema de gerenciamento, que descarta em aterro sanitário toda a fração orgânica
residencial gerada em Porto Alegre - RS. Nos novos cenários de gerenciamento, foi incluída a
reciclagem dos resíduos orgânicos, por meio da compostagem aberta e/ou fechada. Optou-se
por esses dois métodos de operação de compostagem, em função da simplicidade de
implementação e do baixo custo (sistema aberto), além de haver maior velocidade e controle
na obtenção do composto orgânico (sistema fechado).
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Serão analisados cinco cenários. Entre eles, será feita a avaliação do atual sistema de
gerenciamento dos resíduos de Porto Alegre – RS (cenário 1) ilustrado na Figura 14. A coleta
de resíduos mistos, neste estudo, é a mistura dos diferentes resíduos gerados nas residências,
pois não há segregação de orgânicos na origem. Após a coleta, a única atividade de
gerenciamento é a transferência dos resíduos a caminhões com maior capacidade de carga, pois
o aterro está localizado no município de Minas do Leão – RS, a 113 km da estação de
transbordo.
Os resíduos são dispostos em um aterro sanitário construído em minas de carvão
desativadas, obedecendo aos requisitos de engenharia para operação de aterros, e é dotado de
um sistema de valorização energética do biogás. De acordo com CRVR (2018), a unidade
geradora de energia tem uma potência de 8,5 MWh, podendo atender uma população
aproximada de 100 mil habitantes.
Para os demais cenários, foram avaliados dois sistemas de operação da compostagem
(aberto ou fechado). As alternativas de melhoria do sistema de gerenciamento darão ênfase aos
percentuais de orgânicos tratados e desviados do aterro. Os fluxos de referência, para a
produção dos resíduos (em massa) são baseados na quantidade coletada no ano de 2017.
Quanto à diferenciação das frações dos resíduos domiciliares, foram segmentadas a
fração orgânica, os materiais recicláveis e os rejeitos, considerando a composição gravimétrica
de Fleck e Reichert (2015), contida na Tabela 2. Dentro da fronteira do sistema, as fases de
gerenciamento deram ênfase ao processamento e ao tratamento dos resíduos orgânicos
(separados na origem) e dos resíduos mistos. No cenário atual, ambos estarão enquadrados na
nomenclatura dos resíduos mistos (Figura 14) e no fluxograma para proposição de novos
cenários, pois eles passam por uma segregação na origem, em que se tem um percentual de
aproveitamento de 30% a 60% dos resíduos orgânicos.
Todos os cenários avaliados têm o mesmo fluxo de processos, UF e fronteira do sistema.
No cenário atual (Figura 14), os RSD orgânicos não são separados na origem, por isso, a
nomenclatura “Misto”, o centro de transbordo não contempla de uma usina de compostagem.
Dessa forma, todo o material coletado é transferido para caminhões que o transportam até o
aterro sanitário.
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Figura 14 - Delimitação da fronteira para Avaliação do ciclo de vida do atual SGRSD de Porto Alegre.

Fonte: a autora
Figura 15 - Fluxo dos processos e delimitação da fronteira do sistema destinado aos cenários propostos.

Fonte: a autora
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Os quatro cenários propostos são representados na Figura 15, as diferenças entre eles
estão na quantidade de resíduos orgânicos coletados para tratamento na compostagem. No
cenário 2 (A-30), a coleta dos orgânicos, refere-se a 30% da composição dos RSD orgânicos,
meta também prevista em versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, percentual
mínimo de alcance para região sul. No cenário 3 (A-60), há a coleta de 60% dos resíduos
orgânicos, segundo a versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, meta até 2031,
para região sul. Nesses dois cenários A-30 e A-60, os resíduos orgânicos são destinados a usinas
de compostagem, que operam em sistemas abertos.
Da mesma forma, que os cenários anteriores, 4 (F-30) e 5 (F-60) obedecem aos mesmos
percentuais de coleta dos resíduos orgânicos, 30 e 60 %, no entanto, a usina de compostagem,
opera em sistemas fechados.
Conforme as especificações descritas nos parágrafos anteriores, os cenários serão
organizados como demonstrado na Tabela 6.
Tabela 6 - Características do atual SGRSD e os cenários propostos
Cenário
Nome
Separação dos
Compostagem
Resíduos
Orgânicos
1
Aterro Não há
Não há
100
2
A – 30
30 %
Sistema Aberto
3

A – 60

60 %

Sistema Aberto

4

F – 30

30 %

5

F – 60

60%

Sistema
Fechado
Sistema
Fechado

Disposição Final

Fonte

Aterro sanitário com
geração de energia
Aterro sanitário com
geração de energia
Aterro sanitário com
geração de energia
Aterro sanitário com
geração de energia
Aterro sanitário com
geração de energia

Autor
Autor
Autor
Autor
Autor

Fonte: a autora

Os impactos ambientais avaliados foram: mudanças climáticas, depleção da camada de
ozônio, eutrofização, toxicidade humana, odor, ecotoxicidade aquática e terrestre.
Os impactos econômicos levantados foram os custos diretos e indiretos de cada
atividade do SGRSD, definidos em custos de: investimentos, manutenção e operação,
benefícios e despesas indiretas, estes custos foram obtidos em memoriais de custos, disponíveis
nos editais de licitação, todos estes vigentes no ano de 2017.
Os impactos sociais foram avaliados de acordo com as subcategorias: horas de trabalho,
salário justo, liberdade de associação, saúde e segurança no ambiente de trabalho e trabalho
infantil, todos estes direcionados à categoria (stakeholders) trabalhadores. Segundo Ugaya
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(2015) e Zortea (2015), os resultados obtidos nessa categoria não são diretamente relacionados
à unidade funcional, uma vez que elas não são variáveis de acordo com a alteração de fluxo de
referência, pois os fluxos sociais são analisados com base em grupos sociais envolvidos nos
processos (coleta, centro de transbordo, compostagem, transporte e aterro sanitário).

4.2. ANÁLISE DO INVENTÁRIO

O inventário foi estruturado de acordo com as atividades que contemplam o SGRSD de
Porto Alegre – RS. Essas atividades foram subdivididas em: coleta, estação de transbordo,
transporte e aterro sanitário energético. Para os cenários propostos, foram levantados dados
referentes à compostagem, operada em sistemas abertos e fechados.
Os dados de entradas e saídas são referentes à construção, operação e manutenção das
atividades do SGRSD. Na construção, foram consideradas as obras civis já existentes no
SGRSD. Como a compostagem é uma atividade proposta, e ainda em fase de avaliação, nela
não foram consideradas os dados referentes à construção.

4.2.1. Eixo Ambiental (ACV-A)
Os dados de entrada e saída foram obtidos a partir de visitas técnicas realizadas nas
empresas que atuam no gerenciamento dos RSD de Porto Alegre e pelo acesso a informações
do GPS dos caminhões que realizam a coleta e transporte (dados primários), bem como por
meio de informações obtidas junto a artigos e livros (dados secundários). Para complementar
esse conjunto de dados, foram utilizados dados do ecoinvent database 3.5..
É importante referir que todos os dados da compostagem aberta e fechada são de origem
secundária, obtidos em artigos científicos internacionais e livros. Para as demais etapas do ciclo
os dados são de origem primária, oscilando apenas na representatividade amostral e no ano de
coleta dos dados.
Para a avaliação quantitativa, na etapa do inventário, apresenta-se, na sequência, o
levantamento dos dados, considerados no eixo ambiental do estudo.
Os resíduos sólidos domiciliares são coletados porta-a-porta nas vias públicas, com
caminhões equipados com compactadores, transferidos para Estação de Transbordo Lomba do
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Pinheiro (ETLP), de onde são transportados por carreta rodoviária até um aterro sanitário
situado no município de Minas do Leão - RS.
O sistema de coleta de resíduos sólidos, de Porto Alegre - RS é dividido em cinco
modalidades: coleta seletiva; coleta especial; coleta de resíduos públicos; coleta domiciliar e
coleta automatizada. No inventário, será estudada a coleta domiciliar convencional e
automatizada (PMPA, 2018).
Desde a implementação da coleta automatizada, em julho de 2011, o sistema de coleta
domiciliar opera da seguinte forma: coleta automatizada recolhe aproximadamente, 20 % da
massa de resíduos sólidos armazenados em contêiner e transportados em caminhões
poliguindaste. O restante (80 %) é acondicionado em lixeiras e coletado em caminhões
compactadores.
A coleta domiciliar é realizada por três empresas privadas, uma que realiza a coleta
convencional e duas que realizam a coleta automatizada, todas monitoradas pelo Departamento
Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Os percursos de duas empresas são monitorados por
satélite (GPS - INLOG), que fornece dados em tempo real de posicionamento, de velocidade e
do horário do veículo, possibilitando acessar os relatórios estatísticos de datas anteriores. Os
dados considerados são a distância percorrida e a massa coletada, mensalmente, em 2017. A
escolha do ano de 2017 está relacionada à ativação do GPS e por ser o dado que melhor
caracteriza a situação atual de gerenciamento dos resíduos.
A terceira empresa que presta o serviço de coleta domiciliar, neste caso, automatizada,
conta com GPS para monitoramento dos caminhões. Entretanto, não há informação sobre a
distância percorrida, dispõem-se apenas da localização dos caminhões e se ele passou por todos
os setores de coleta. Portanto, os dados foram obtidos junto a relatórios de controle de
quilometragem e massa, emitidos em 2017 pela própria empresa responsável.
O centro de transbordo, Estação de Transbordo da Lomba do Pinheiro (ETLP), opera
sob gestão do DMLU, e os dados obtidos junto ao departamento foram de consumo de energia
e qual massa de resíduos recebidos.
Para o transporte dos resíduos da ETLP ao aterro, há apenas uma empresa responsável,
que fornece dados sobre a quilometragem percorrida, massa de resíduos transportada,
quantidade de aditivo (ARLA32) e quantidade de água necessária para lavagem das carretas,
todos os dados fornecidos para o mesmo período amostral.
O aterro possui uma área de 500 hectares, dos quais 73 hectares são utilizados para
receber resíduos. Entretanto, a capacidade é para cerca de 25 milhões de toneladas de resíduos,
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que resulta em um prazo de operação estimado de 23 anos (licença de operação N° 4268/2012DL da Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM).
Atualmente, a empresa atende cerca de 40% da população do estado e opera com um
número de municípios entre 140 e 150, sendo o município de Porto Alegre o maior gerador de
resíduos, com uma média de 50.000 toneladas/mês (TEIXEIRA, 2015). No inventário, todo o
processo de aterramento dos RSU e o tratamento do biogás serviram para o balanço de massa
e energia, na etapa de destinação final, sendo estas julgadas em todos os cenários. A diferença
é que haverá menores fluxos dos resíduos quando inserida a compostagem.
O biogás, atualmente, recebe dois tipos de tratamento, queima em flare e geração de
energia (termelétrica abastecida de biogás). Os dados desses tratamentos foram obtidos junto
às empresas (Aterro e Biotérmica) e em relatórios de monitoramento. As informações de
interesse foram: vazão do biogás no flare e na biotérmica, composição, emissões de CO2 na
queima do CH4, e emissões de gases na biotérmica.
A compostagem é uma tecnologia proposta para tratamento dos resíduos orgânicos.
Como esta unidade não está em operação, os dados foram extraídos de artigos e e-books, como
mencionado anteriormente. As variáveis julgadas importantes para o processo são: a perda de
massa devido à evaporação e à biodegradação da matéria orgânica, a produção de composto e
rejeito e a composição dos gases emitidos na atmosfera. Quanto ao lixiviado, considerou-se que
será recirculado nas leiras de compostagem. Por esse motivo, não haverá emissão desse resíduo.
As obras civis de interesse ao ciclo de vida ambiental são as áreas úteis construídas nas
sedes das empresas, que atuam no gerenciamento dos RSD de Porto Alegre. Essas áreas foram
calculadas com auxílio do aplicativo Google Earth, o tempo de vida útil para estas
infraestruturas foi estimado para 20 anos, e, para complementar esse dado foram utilizadas
instalações dentro do ecoinvent database 3.5..

4.2.2. Eixo econômico (CCV)
Os custos são oriundos de planilhas de custos disponíveis nos editais de licitação das
empresas que atuam nas quatro etapas do ciclo (coleta, centro de transbordo, transporte e aterro
sanitário) – dados primários, porém para compostagem aberta, os custos são originados de
planilhas de custos de uma empresa que atua em outro estado do país, mas que opera no
tratamento da matéria orgânica de RSU.
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Já para a compostagem fechada não havia informações de segmentos que atuem nas
mesmas condições de interesse do estudo, para complementar esses dados, foram utilizados
custos totais de operação da compostagem fechada, sendo obtidos em artigos internacionais e
e-books.
Os custos levantados foram: diretos e indiretos de cada atividade do SGRSD,
subdivididos em quatro categorias de impactos: custos de investimentos, manutenção e
operação, benefícios e despesas indiretas, todos disponíveis nos editais de licitação e vigentes
no ano de 2017.
A avaliação dos dados foi feita com base na fórmula estabelecida por Santos (2007) e
Schau et al. (2011). O CCV foi definido a partir de valores monetários, reais (R$), de cada um
dos componentes das categorias avaliadas. Os cálculos do CCV foram tabulados em planilhas
Excel.
Logo, o inventário econômico alicerça-se somente nos custos praticados nos processos
do sistema de gerenciamento dos RSD, seguindo a mesma ordem atribuída ao inventário
ambiental. A ordem por processo facilitou a interpretação dos resultados além de facilitar na
convergência do inventário ambiental ao econômico.

4.2.3. Eixo social (ACV-S)

A base de interpretação dos impactos sociais, do stakeholder trabalhadores, integrou,
dados quantitativos e qualitativos, que serão combinados e convertidos em dados semiquantitativos, com o intuito de minimizar a complexidade da interpretação dos impactos.
Para conversão dos dados, Ramirez et al. (2014) propuseram o Subcategory Assessment
Method (SAM), que se trata de um instrumento que visa minimizar a subjetividade derivada do
tipo de dados obtidos no inventário social. Neste estudo, aos dados qualitativos serão atribuídos
níveis definidos pelo método SAM, que vão de A a D, sendo que o nível A representa as
iniciativas que promovem boas práticas ao longo de toda a cadeia produtiva, enquanto que os
níveis C e D são atribuídos àquelas organizações que não atendem aos requisitos básicos. Esses
níveis foram convertidos em valores numéricos que podem variar de 1 a 4, conforme
especificado na Tabela 5.
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A atribuição de valores permite uma avaliação mais objetiva dos indicadores de
inventário das subcategorias propostas pela UNEP (2009). As subcategorias analisadas são:
liberdade de associação e negociação coletiva, salário justo, horas de trabalho, benefícios
sociais e seguridade social, saúde e segurança dos trabalhadores e trabalho infantil. Neste caso,
apenas uma subcategoria do stakeholder trabalhadores, foi desconsiderada por falta de
informações relacionadas.
Para cada subcategoria, os requisitos básicos são atingidos se há promoção da
responsabilidade social na cadeia de valor. Em Ramirez et al. (2014) são ilustrados no anexo
III, indicadores do SAM para cada subcategoria.
O levantamento de dados foi obtido por meio da aplicação de questionários (Anexo B),
caracterizados por apresentarem perguntas fechadas e abertas, com a finalidade de obter dados
primários sobre o ciclo de vida do SGRSD de Porto Alegre - RS. Levando em consideração que
neste estudo propõe-se um novo SGRSD e que um dos processos (compostagem) ainda não
está em operação, o questionário foi aplicado a uma empresa que atua no segmento, mas se
localiza em outra região.
Para a análise, considerou-se o nível B como equivalente às organizações que cumprem
os requisitos básicos (traduzidos pelo conjunto de legislações vigentes no país), o nível C às
organizações que não cumprem os requisitos básicos, mas cumprem alguns regulamentos
internacionais e o D é atribuído às organizações que não atendem a nenhum requisito básico
relacionados à legislação brasileira e internacional.

4.3. AVALIAÇÃO DO IMPACTO

A avaliação dos potenciais impactos gerados por cada um dos inventários será
normalizada por meio da unidade funcional. Assim, a unidade funcional é uma referência para
os dados de entrada e saída, o que facilita a interpretação dos resultados.
A ACV ambiental foi processada no software OpenLCA, versão 1.9. O modelo de
avaliação de impactos foi o CML 2001 com abordagem “midpoint” e as categorias de impacto
avaliadas foram: mudanças climáticas, eutrofização, toxicidade humana, uso do solo, odor,
ecotoxicidade aquática e terrestre.
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No CCV, os custos foram obtidos na ordem em que as fases do SGRSD ocorrem, sendo
elas: coleta, transbordo, compostagem, transporte e aterro sanitário. As categorias de impactos,
calculadas em cada fase do SGRSD, subsidiaram a avaliação dos efeitos econômicos do ciclo
de vida. As categorias de impactos são: custos de investimentos; manutenção e operação;
benefícios e despesas indiretas, definido a partir de valores monetários, reais (R$).
Para ACV- S, a base de interpretação dos impactos foi o Stakeholder trabalhadores,
integrando dados qualitativos e quantitativos, que, quando combinados, foram convertidos em
dados semi-quantitativos e quantitativos, com o intuito de minimizar a complexidade da sua
interpretação e buscar uma melhor compreensão dos impactos. Essa necessidade surgiu, devido
à subjetividade que os impactos dessa dimensão proporcionam, como mencionado por Ramirez
et al. (2014); UNEP(2009) e Zortea (2015).
A conversão dos dados qualitativos em semi-quantitativos e quantitativos foi realizado
com base no Método de Avaliação de Subcategorias (SAM), sugerido por Ramirez et al. (2014).
Foram atribuídos níveis definidos pelo método (com exclusão de uma subcategoria desta
categoria, por falta de informações relacionadas), em função dos indicadores definidos em cada
subcategoria, atendendo aos requisitos básicos estabelecidos no Anexo II do guia metodológico
para o uso do SAM.
Para esta análise, consideraram-se o nível B como correspondente às organizações que
cumprem os requisitos básicos (traduzidos pelo conjunto de legislação vigente no país), o nível
C correspondendo às organizações que não cumprem os requisitos básicos traduzidos pela
legislação brasileira, mas cumprem alguns regulamentos internacionais. O nível D é atribuído
às organizações que não praticam nenhum requisito básico relacionado à responsabilidade
social da organização.
Contudo, em relação às categorias de avaliação de impactos, foram definidas nove
variáveis ambientais, três econômicas e seis sociais que irão substanciar os indicadores na
avaliação da sustentabilidade. No Quadro 2, consta o conjunto de indicadores e suas respectivas
categorias de impactos.
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Quadro 2 - Dimensões da sustentabilidade, indicadores e categorias de impacto para ASCV
Dimensão de
Indicador da
Categoria de impacto
sustentabilidade
sustentabilidade
A1
Esgotamento de recursos
Uso do solo
A2
Aquecimento global
Mudanças climáticas
A3
Eutrofização
Emissões para ar, solo e água Odor
A4
A5
Ecotoxicidade água doce
Ambiental
A6
Ecotoxicidade água marinha
A7
Toxicidade humana
A8
Ecotoxicidade terrestre
E1
Custos iniciais de aquisição
Custos de investimento
E2
Custos de operação e manutenção
Econômico
Custos de processamento
E3
Custo de benefícios e despesas
indiretas

Social

S1
S2
S3
S4

Stakeholder trabalhadores

S5
S6
S7

Horas de trabalho
Salário justo
Associativismo e negociação coletiva
Igualdade
de
Oportunidades/Discriminação
Saúde e segurança dos colaboradores
Trabalho infantil
Benefícios sociais e seguridade social

Unidade
m2a
kg CO2 eq
kg PO4 eq
m3
kg 1,4-DCB eq
kg 1,4-DCB eq
kg 1,4-DCB eq
kg 1,4-DCB eq
R$
R$
R$
h/dia
R$/mês
%
% de catadores
% de acidentes
% < de 14 anos
% de benefícios

Fonte: a autora

4.4. AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE

Inicialmente, foi feita a interpretação dos inventários das ACVs separadamente, a fim
de se obter os resultados de cada uma destas. A interpretação foi realizada considerando os
pressupostos das normas, guias e estudos específicos de cada uma das ACVs. Uma vez obtidos
os resultados da AICV, seus valores foram convertidos em percentuais de contribuição de cada
indicador na respectiva ACV, com a finalidade de possibilitar a comparação e análise entre eles
(HOFSTETTER et al., 2000; RAMIREZ et al., 2014).
Os indicadores foram distinguidos em positivos e negativos, em função da influência de
cada um deles sobre a categoria de impacto analisada. Vinyes et al. (2013) categorizam
baseando-se na contribuição para a sustentabilidade. Os indicadores positivos seriam os que
influenciam positivamente (pelos seus valores elevados) nos impactos da categoria de
sustentabilidade analisada (indicadores sociais), enquanto os indicadores negativos seriam os
que influenciam negativamente (pelos seus valores elevados) nos impactos das respectivas
categorias de sustentabilidade avaliados (indicadores econômicos e ambientais). Nessa
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perspectiva, os autores, sugerem pesos para cada indicador em uma escala de 1 a 5, de acordo
com o grau de contribuição destes em cada uma das dimensões da sustentabilidade.
Esses pesos são utilizados para definir a magnitude de cada categoria de impacto na
sustentabilidade e permitir comparar, não só as categorias definidas em cada dimensão, mas
também os cenários dos sistemas de gerenciamento dos RSD estabelecidos para a ASCV. A
fase posterior foi a conjugação e avaliação dos resultados com a finalidade de se obter uma
análise comparativa, por meio de indicadores e índices, que possibilitem efetuar a ASCV do
SGRSD, como sugerem Singh et al. (2012), Vinyes et al. (2013) e Moslehi e Arababadi (2016).
A Equação 2 é obtida pela conjugação dos instrumentos usados na avaliação da
sustentabilidade, a partir de fatores de sustentabilidade que interpretam separadamente a
sustentabilidade. Os fatores, que referem as médias aritméticas das contribuições de cada
impacto na dimensão são associados para obter o índice de sustentabilidade. O índice de
sustentabilidade é o valor numérico que traduz a interpretação da sustentabilidade pelo princípio
“triple bottom line”. Ele resultou da conjugação das expressões sugeridas pela conversão dos
percentuais de contribuição em pesos. Segue a metodologia sugerida por Ortiz (2006) e Ramirez
et al. (2014).

Índice de

Fator de

Fator de

Fator de

Sustentabilidade

sustentabilidade

sustentabilidade

sustentabilidade

Ambiental

Econômica

Social

IS

=

Σ[(Ia.100%)/IiA]

+

Σ[(Ie.100%)/IiE]

+

Equação 2

Σ[(Is.100%)/IiS]

Em que: IS – Índice de sustentabilidade; I – Grau de contribuição (ambiental, econômico e social); Ii – Grau de
contribuição de referência (ambiental, econômico e social).

Com base nessa metodologia, os resultados obtidos da ponderação dos impactos
ambientais, sociais e econômicos foram convertidos em um índice de sustentabilidade,
instrumento que possibilitou aferir o grau de sustentabilidade do ciclo de vida do RSD tendo
em conta os cinco cenários.

75

4.5. INTERPRETAÇÃO

A interpretação foi realizada dentro do limite dos inventários produzidos. O propósito é
de oferecer uma avaliação que integre as três dimensões da sustentabilidade, para posterior
comparação entre os cenários atual e aqueles propostos. Esta fase foi dividida em duas etapas,
primeiramente, houve a interpretação dos inventários de forma separada e, posteriormente, fezse uma avaliação conjunta desses dados. Após a análise, houve a comparação entre os cenários
com compostagem e os com aterro sanitário. Essa forma de interpretação obedece às indicações
das normas ABNT NBR ISO 14040 (ABNT, 2014) e ABNT NBR ISO 14044 (ABNT, 2009).
A seguir, as etapas necessárias para interpretação:
a) Verificação de consistência e completeza
Para verificação da consistência e completeza, utilizaram-se de matrizes de verificação
de qualidade dos dados. Para a avaliação de dados ambientais a matriz utilizada foi a proposta
por Weidema (1998), para os dados econômicos, utilizou-se a matriz de Ciroth (2009) e, para
avaliação de dados sociais utilizou-se a matriz de Haaster et al. (2013). As matrizes trabalham
com indicadores e pontuações em uma escala de 1 a 5. A pontuação 1 indica o maior grau de
qualidade dos dados e a pontuação 5 representa a baixa qualidade.
As matrizes propostas por Ciroth (2009) e por Haaster et al. (2013) são uma adaptação
da matriz de Weidema, com algumas considerações de aspectos econômicos ou sociais de um
sistema de produto. Nelas, são mantidos os pressupostos metodológicos da matriz de Weidema
(Quadro 3), e são agrupas as três matrizes de verificação de qualidade dos dados.
Entre as matrizes existem algumas diferenças, como no caso da matriz de Ciroth e
Haaster et al., os intervalos temporais são, mais curtos, pois existe a necessidade de considerar
a variação rápida dos custos e dos aspectos sociais. Em relação à diferença/correlação
geográfica, a matriz de Ciroth acrescenta dois parâmetros (a estrutura monetária e de custos), o
mesmo acontece para a diferença tecnológica, na qual é adicionado um sistema de
contabilidade. Por sua vez, a matriz proposta por Haaster et al. (2013) apresenta
particularidades em relação à completeza, devido a acrescentar percentuais para delimitar a
representatividade da amostra.
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Quadro 3 - Matrizes Pedigree agregando as três dimensões da sustentabilidade.
Indicador
Confiabilidad
e

Completeza

Diferença/
Correlação
Temporal

Diferença/
Correlação
Geográfica

Diferença/
Correlação
Tecnológica*

1
Dados obtidos
a partir de
medições
primárias (A)
Dados
representativos
de
amostra
significativa
obtido
no
período
adequado (A).
Da
organização
em estudo (S)
Menos de 3
anos
(A),
menos 0,5 anos
(E)
de
diferença para
o ano de estudo
Dados da área
de estudo (A).
Da
mesma
moeda (E)

2
Dados obtidos a partir
de
hipóteses/não
verificado por meio de
medições primárias (A)
Dados representativos
de um número pequeno
de amostra significativa
obtido
no
período
adequado (A). Mais de
75% dos indivíduos da
amostra (S)

Dados
de
processos
e
materiais da
empresa
em
estudo (A)

Dados de processos e
materiais do estudo, mas
de diferentes empresas
(A).
Com
sistema
financeiro semelhante
(E)

Pontuação
3
Dados
não
verificados baseados
em premissas (A)
Dados
representativos de
um
número
adequado de amostra
obtido no período
curto (A). Mais de
50% dos indivíduos
da amostra (S)

4
Dados de estimativa
qualificada ou dados de
documentos
não
específicos (A)
Dados representativos de
um número adequado de
amostra
obtido
no
período
curto
ou
incompleto
de
um
número adequado de
locais/períodos (A). Mais
de 25% dos indivíduos da
amostra (S)

5
Dados de estimativa
não qualificada ou
sem conhecimento
da origem (A)
Dados incompletos
ou desconhecidos de
um pequeno número
de locais/períodos
(A). Menos de 25%
dos indivíduos da
amostra (S)

Mais de 15 anos (A),
8 anos (E) e mais de
5 anos de diferença
para o ano do estudo
ou
dados
desconhecidos
Dados de uma área
desconhecida
ou
com
diferente
condição
de
produção (A). Com
condições de custos
diferentes (E)

Menos de 6 anos (A) e
menos de 2 anos (E) e
(S) de diferença para o
ano de estudo

Menos de 10 anos
(A), menos de 4 anos
(E) e 3 anos (S) de
diferença para o ano
de estudo

Menos de 15 anos (A), 8
anos (E) e menos de 5
anos de diferença para o
ano do estudo

Média de dados de uma
área maior onde se
encontra a área de
estudo (A). Da mesma
moeda (E)

Dados de área com
condições
de
produção
semelhantes
(A).
Com
custos
semelhantes, mesma
moeda, ou mesma
condição de custos e
moeda similar (E)
Dados de processos
e
materiais
do
estudo, mas de
diferentes
tecnologias (A). E
com
sistema
financeiro diferente
(E)

Dados de uma área com
condições ligeiramente
semelhantes (A). Com
condições
financeiras
ligeiramente similares e
diferente moeda (E)

Dados de processos e
materiais relacionados,
mas
de
mesma
tecnologia (A).

Dados e tecnologias
desconhecidas
de
processos e materiais
relacionados, mas de
diferentes
tecnologias (A)

Em que: (A) – matriz de avaliação de dados ambientais, (E) – matriz de avaliação de dados econômicos e (S) –
matriz de avaliação de dados sociais
* ausente na matriz de Haaster et al. (2013) referente à dimensão social
Fonte: Weidema (1998); Ciroth (2009) e Haaster et al. (2013)

Esse instrumento, como outros usados para verificar a qualidade de dados apresenta um
grau de subjetividade. Weidema (1998) salienta que o instrumento não fornece um valor
objetivo do dado, e uma representação de julgamento subjetivo de um conjunto de dados que
necessitam ser categorizados. Isso não desqualifica a aplicabilidade da Matriz Pedigree, no
gerenciamento da qualidade dos dados, bem como no julgamento subjetivo dela. A matriz
possibilita agregar informações úteis para uma futura avaliação do dado usado na pesquisa, pois
ela agrega informações referentes à origem ou procedência do dado, sua completeza em relação
a sua representatividade do dado na amostra, a correlação geográfica, temporal e tecnológica
deste dado.
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b) Análise de contribuições, sensibilidade e incertezas (para aspectos ambientais e
econômicos)
A análise de contribuição foi utilizada para identificar quais os fluxos ou processos
contribuem consideravelmente nos impactos. Ela foi realizada por meio da contribuição de cada
fluxo elementar nas categorias de impactos. A partir dessa análise, foi possível observar quais
etapas de gerenciamento têm maior participação na geração dos impactos e assim identificar os
pontos mais impactantes dentro do SGRSD.
A análise da sensibilidade serviu para verificar a mudança nos resultados com a variação
de dados de entrada. Para tanto, buscou-se realizar variações que correspondiam à realidade do
sistema de produto estudado. Dessa maneira, as análises feitas foram as seguintes:


Alteração da quantidade de resíduos orgânicos destinados a unidades de
compostagem aberta e fechada;



Verificação das mudanças nos resultados em relação aos cenários que
contemplam de unidades de compostagem em seu sistema de gerenciamento (A30, A-60, F-30 e F-60).

A análise de incertezas do aspecto ambiental foi realizada por meio da simulação de
Monte Carlo. A simulação de Monte Carlo (MC), foi feita no OpenLCA 1.9, conduzido no
intervalo de confiança de 95% e 1000 ciclos. As categorias foram simuladas utilizando a mesma
metodologia aplicada na avaliação dos impactos ambientais (método CML2001). A variação
dos resultados da simulação de MC foi representada por meio de boxplot, um gráfico que
representa a distribuição dos dados da ACV-A.
A análise de incertezas do aspecto econômico foi utilizada os fatores de incerteza
aplicados à pontuação da Matriz Pedigree (ALTHAUS et al., 2007). O grau de incerteza para o
aspecto econômico global dos conjuntos de dados avaliado com intervalo de 95% pode ser
calculado com base na Equação 3.
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SDg95=exp {[ln(U1)]2+[ln(U2)]2+[ln(U3)]2+[ln(U4)]2+[ln(U5)]2+[ln(U6)]2+[ln(Ub)]2}½

Equação 3

Onde:
SDg95 = Grau de incerteza com intervalo de 95%;
U1 = fator de incerteza do indicador Confiança na fonte;
U2 = fator de incerteza do indicador Completeza;
U3 = fator de incerteza do indicador Número de amostras;
U4 = fator de incerteza do indicador Correlação Temporal;
U5 = fator de incerteza do indicador Correlação Geográfica;
U6 = fator de incerteza do indicador Correlação Tecnológica;
Ub = fator de incerteza básico aplicado para o presente caso de emissões de processos, para demanda de energia
elétrica e serviços de tratamento de resíduos = 1,05.

Após estas análises, os resultados obtidos da ponderação dos impactos ambientais,
sociais e econômicos serão convertidos em um índice de sustentabilidade, instrumento que
possibilita aferir o grau de sustentabilidade do ciclo de vida do SGRSD, tendo em conta os
cenários com compostagem aberta e fechada e o cenário sem compostagem. O índice de
sustentabilidade foi obtido com uso da Equação 2, metodologia sugerida por Ortiz (2006) e
Ramirez et al. (2014).A conversão dos percentuais de contribuição em pesos segue a
metodologia sugerida por Ortiz (2006) e Ramirez et al. (2014).
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste item, são apresentados os resultados correspondentes ao ciclo de vida do Sistema
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Domiciliares (SGRSD) estudo de caso Porto Alegre.
Os resultados são apresentados em função da metodologia definida para uma posterior análise
e avaliação dos mesmos.

5.1. INVENTÁRIO AMBIENTAL

O inventário ambiental fornece um conjunto de fluxos mássicos e energéticos referentes
às etapas que constituem o ciclo de vida do SGRSD. Estes são referentes ao conjunto de dados
primários da etapa de coleta, transbordo, transporte e aterro sanitário, obtidos junto às empresas
e em relatórios técnicos. De forma diferente, os dados referentes à compostagem dos resíduos
orgânicos, foram extraídos de artigos internacionais, sendo que foram consideradas as
características da tecnologia proposta (aberta e fechada) e a quantidade de resíduos
encaminhados às unidades.
A etapa de coleta pode ser indiferenciada e diferenciada. A primeira é caracterizada pelo
recolhimento dos resíduos misturados sem considerar a separação dos orgânicos, e a segunda
já contempla a separação dos orgânicos, mesmo sendo de forma parcial, pois não cobre toda a
massa de resíduos orgânicos gerados. Essa separação parcial dos orgânicos distingue-se nos
cenários em 30 e 60% da massa de resíduos orgânicos. Esses percentuais foram utilizados na
quantificação dos fluxos de entrada e saída, tanto para a etapa compostagem como para as
etapas transporte e aterro sanitário, já que o fluxo foi suprimido devido ao desvio dessa massa
de resíduos do aterro sanitário.
A estação de transbordo, nos cenários A – 30, A – 60, F – 30 e F – 60, considera que a
compostagem é realizada na mesma área, não necessitando do transporte dos resíduos
orgânicos.
O aterro sanitário também é uma etapa que está somada a outra. Nesse caso, considerase que a biotérmica (usina de transformação de biogás em energia) ocorre junto ao aterramento
dos resíduos.
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Os fluxos mássicos e energéticos estão tabulados no Anexo D, esses fluxos foram
organizados conforme a ordem de ocorrência das etapas de gerenciamento dos resíduos sólidos
domiciliares. Os fluxos de materiais se distinguem nos cenários, devido ao desvio dos resíduos
orgânicos do aterro sanitário. Essa distinção foi considerada no inventário ambiental, e expressa
no Anexo D, para melhor compreensão dos valores utilizados na ACV.

5.2. INVENTÁRIO ECONÔMICO

O inventário econômico dedica-se aos custos de investimentos, de manutenção e
operação, de benefícios e despesas indiretas. Esses custos foram obtidos em memoriais de
custos, disponibilizados pelas empresas que atuam no gerenciamento dos resíduos.
Na compostagem aberta, os custos foram obtidos em memoriais de custos, de um
segmento que atua no tratamento dos resíduos orgânicos domiciliares, realizados em leiras de
compostagem aberta, porém a empresa está localizada na região centro-oeste do país. Diferente
da compostagem aberta, na compostagem fechada o custo refere-se ao custo total de operação
e manutenção do tratamento, este dado foi extraído do e-book Handbook of Solid Waste
Management (TCHOBANOGLOUS, G. E KREITH, F., 2002), e aponta uma faixa de custo
total de operação e manutenção de 30 – 50 $/ton. Neste estudo, foi utilizado o maior valor de
50 $/t e este valor foi transformado para moeda reais, utilizou-se a maior cotação do dólar do
ano de 2017, cotação equivalente a 3,34 R$/$ obtida no mês de junho.
O valor de comercialização do composto gerado nas unidades de compostagem foi de
100 R$/t, cotação mínima estabelecida nas fichas técnicas disponíveis no site da CEMPRE.
Os fluxos dos custos estão tabulados no Anexo E, sendo que, nas etapas do SGRSD os
valores foram expressos, em R$/t. Estes fluxos serviram como referência para elaboração do
CCV dos cenários (Aterro – 100, A – 30, A – 60, F – 30 e F – 60), pois o balanço de massa e a
alocação são específicas para cada um deles.
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5.3. INVENTÁRIO SOCIAL

Os resultados do inventário social são apresentados em função do instrumento definido
no Anexo B. As referências básicas para avaliação das subcategorias foram definidas pelo
conjunto de instrumentos legais vigente no Brasil (leis trabalhistas e estatísticas relacionadas)
de acordo com informações da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT, 2019), Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2019) e Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE, 2019).
Os dados são referentes à parte interessada, trabalhadores (Anexo C). É importante
mencionar que as subcategorias, trabalho forçado referenciadas pelo guia da UNEP/SETAC,
como parte interessada dessa categoria, foi desconsiderada (UNEP, 2009).
Nesse eixo, cada uma das etapas que constitui o SGRSD é uma pessoa jurídica ou uma
organização social. Assim, o SGRSD pode ser constituído por seis ou sete organizações sociais
de acordo com o cenário analisado. O cenário Aterro – 100 é caracterizado pela exclusão da
organização relacionada à compostagem.

5.2. AVALIAÇÃO E INTERPRETAÇAO DOS IMPACTOS

Neste item, discutem-se os resultados da avaliação dos impactos apresentados das três
dimensões (ambiental, social e econômico). Em seguida, faz-se a respectiva agregação destes
por meio do conjunto metodológico sugerido, com a finalidade de avaliar a sustentabilidade do
ciclo de vida do SGRSD.

5.2.1. Avaliação do ciclo de vida ambiental ACV – A

Com base nos fluxos mássicos e energéticos, envolvidos no ciclo de vida do
gerenciamento dos RSD de Porto Alegre, foi possível calcular os impactos ambientais,
utilizando o método CML 2001. Na Tabela 7, os impactos estão categorizados em oito
categorias de impacto.
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Tabela 7 - Resultado dos impactos da dimensão ambiental
Categoria de impacto

Unidade

Aterro-100

A-30

A-60

F-30

F-60

Mudanças climáticas - 100a

kg CO2-Eq

5,679845

19,68361

34,11064

14,22341

22,42352

Eutrofização

0,00749

0,045086

0,084436

0,01752

0,027111

0,920558

0,960767

0,950516

2,417409

3,906474

Toxicidade humana - 100a

kg PO4-Eq
kg 1,4-DCBEq
kg 1,4-DCBEq

3,588607

3,715341

3,678472

4,165881

4,510047

Uso do solo

m2a

0,454821

0,437733

0,402329

0,439087

0,300042

3

64384,06

135823,8

205554,8

83871,39

94482,17

4,415779

4,610645

4,489965

9,523327

14,4319

0,001966

0,002071

0,001986

0,002531

0,002867

Ecotoxicidade da água - 100a

Odor
Ecotoxicidade marinha - 100a
Ecotoxicidade terrestre - 100a

m air
kg 1,4-DCBEq
kg 1,4-DCBEq

Fonte: a autora

De acordo com a Figura 18, o cenário Aterro–100 apresentou maior impacto apenas na
categoria uso do solo. O cenário A–60 apresentou maiores impactos em três categorias
(mudanças climáticas, eutrofização e odor), e o cenário F–60 também obteve maiores impactos
em quatro categorias (toxicidade humana, ecotoxicidade da água doce, marinha e terrestre). A
categoria toxicidade humana foi a única que não apresentou consideráveis diferenciações entre
os cenários.
Os processos que mais contribuíram para a categoria uso do solo no cenário Aterro-100
foi a construção de garagens e estradas destinadas à etapa coleta de resíduos (27,6 e 19,6%,
respectivamente).
No cenário A-60, o processo que contribui para o aumento da categoria mudanças
climáticas é a coleta de resíduos (11%), devido ao aumento da distância percorrida pelos
caminhões da coleta automatizada e convencional. O processo que favorece ao impacto
eutrofização é a coleta de resíduos e a produção do diesel que abastece os caminhões de coleta,
contribuição de 4,6%. E ainda no cenário A-60 o odor tem uma maior contribuição na coleta,
na produção de ureia e no aterro sanitário, respectivamente, 18; 3,5 e 2%.
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Figura 16 - Resultados das 8 categorias de impactos ambientais
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Fonte: a autora

Ecotoxicidade terrestre
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0,004
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0,002
0,001
0,000

Cenários

84

No cenário F-60, a demanda por energia elétrica de baixa voltagem, foi o que mais
favoreceu para aumento da ecotoxicidade da água doce, marinha e terrestre, nesta ordem: 79,
73 e 39,4%. Considerando esses percentuais, quanto maior for a destinação de resíduos
orgânicos à unidade de compostagem fechada, maiores serão os impactos da ecotoxicidade da
água doce, marinha e terrestre. Na toxicidade humana, os processos que mais contribuem são a
coleta de resíduos (56%) e a demanda de energia elétrica (26%).
Com intuito de discriminar as contribuições das etapas que constituem o ciclo de vida
do SGRSD, foram analisadas em cada cenário as etapas de gerenciamento que mais
contribuíram para as categorias de impacto ambiental. No Quadro 4, são apresentadas as
categorias de impacto e as etapas com maior percentual de contribuição. Nota-se a
insignificante contribuição da etapa de transporte e aterro sanitário nas oito categorias
avaliadas. De forma diferente, o processo coleta e estação de transbordo apresentam-se como
as etapas do ciclo com maiores emissões e, consequentemente, maiores contribuições para os
impactos das oito categorias.

Quadro 4 - Identificação das etapas do SGRSD com maiores contribuições para cada categoria de impacto.
Aterro-100
A-30
A-60
F-30
F-60
Etapa

Contrib
uição
(%)

Etapa

Etapa

Contrib
uição
(%)

Contrib
uição
(%)

46,0

Coleta

16,7

Coleta

11,1

Coleta

23,0

Coleta

31,3

Coleta

6,0

Coleta

3,2

15,4

Coleta

40,2

Coleta

33,8

Coleta

49,7

Coleta
Est.
transbord
o

Coleta
Coleta
Coleta

63,0
48,0
48,0

Coleta
Coleta
Coleta

64,2
53,7
24,9

Coleta
Coleta
Coleta

68,3
62,7
17,9

57,1
53,6
40,2

Coleta

39,0

Coleta

42,6

Coleta

49,5

Coleta
Coleta
Coleta
Est.
transbord
o

Ecotoxicidade
terrestre
Coleta
Fonte: a autora

36,6

Coleta

40,0

Coleta

47,4

Coleta

32,8

Categoria de
impacto
Mudanças
climáticas

Coleta

Eutrofização
Ecotoxicidade
água doce
Toxicidade
humana
Uso do solo
Odor
Ecotoxicidade
água marinha

Etapa

Contribui
ção (%)

62,8

54,3

Etapa

Contribui
ção (%)

Coleta
Est.
transbord
o
Est.
transbord
o

16,8

Coleta
Coleta
Coleta
Est.
transbord
o
Est.
transbord
o

55,7
84,1
39,0

18,8
79,1

73,0
39,4
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A etapa estação de transbordo contempla a unidade de compostagem na mesma área.
Dessa forma, a compostagem está entre as etapas que mais contribuem para a geração de
impactos. É importante observar, que a estação de transbordo apresenta maiores contribuições
apenas nos cenários que operam com sistema de compostagem fechada, o que se deve à
demanda de energia elétrica. Sendo assim, a compostagem é a etapa que favorece os maiores
percentuais de contribuição.
É notório que nos cenários Aterro–100, A–30, A–60 e F–30 a coleta é a etapa que mais
contribui para geração dos impactos, apenas no cenário F–60, a E.T. é a que se destaca. Como
já mencionado, a demanda por energia elétrica na compostagem fechada leva a esta maior
contribuição. Como esse cenário tem um maior fluxo de entrada de resíduos orgânicos, a
demanda por energia também é aumentada.
Com a finalidade de verificar a mudança nos resultados a partir da variação de dados de
entrada, foram elaboradas a análise de sensibilidade dos resultados em relação à alteração do
percentual de resíduos orgânicos destinados à unidade de compostagem. Na Figura 19,
demonstra-se essa variação do resultado em relação ao cenário A-30. Assim, os percentuais
foram acrescidos e subtraídos em 10% de resíduos orgânicos destinados ao tratamento por
compostagem aberta.

Figura 17 - Análise de sensibilidade nas alterações do percentual de resíduos orgânicos destinados à unidade de
compostagem em relação ao cenário A-30.
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Fonte: a autora

Na Figura 19 percebe-se que, quando se destinam 20% de resíduos orgânicos à
compostagem, reduzem-se os impactos em cerca de 1,7 e 29,8%, quando relacionados às
mesmas categorias de impacto do cenário A-30, o único impacto que não foi reduzido em
relação foi o odor, que aumentou em torno de 0,19%. Esses resultados são inversamente
proporcionais para o A-40, esse comportamento que ocorre nas demais categorias de impacto
explicitadas na Figura 19.
No gráfico da Figura 20 demonstram-se a variação dos resultados em relação ao cenário
A-60, em que os percentuais acrescidos e subtraídos também foram de 10% de resíduos
orgânicos destinados ao tratamento por compostagem aberta.

Figura 18 - Análise de sensibilidade nas alterações do percentual de resíduos orgânicos destinados à unidade de
compostagem em relação ao cenário A-60.
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Fonte: a autora

Observa-se na Figura 20, que à medida que se diminui em 10% os resíduos orgânicos,
diminui em cerca de 13,5, 15,6 e 9,3%, respectivamente, dos impactos de mudanças climáticas,
da eutrofização e do odor, e aumentam as demais categorias de impacto.
O aumento dos impactos no A-50 é em torno de 5% para as categorias ecotoxicidade da
água doce e toxicidade humana, 7% uso do solo e ecotoxicidade marinha e 8% ecotoxicidade
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terrestre. Já em relação ao A-60 o acréscimo de 10% dos resíduos orgânicos implicou no
aumento de cerca de 4 a 15% para todos os impactos no A-70.
Na Figura 21 ilustra-se a variação dos resultados em relação ao cenário F-30, os
percentuais acrescidos e subtraídos foram de 10% de resíduos orgânicos destinados ao
tratamento por compostagem fechada.

Figura 19 - Análise de sensibilidade nas alterações do percentual de resíduos orgânicos destinados à unidade de
compostagem em relação ao cenário F-30.
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Fonte: a autora

Na Figura 21 demonstra-se que, à medida que o F-20 diminui as categorias de impactos:
mudanças climáticas, eutrofização, toxicidade humana, odor, ecotoxicidade da água doce,
marinha e terrestre no F-40 estes impactos aumentam. No entanto, o uso do solo aumenta no F20 e diminui no F-40, no F-20 aumenta cerca de 2,2% e diminui cerca de 0,05% no F-40 em
relação ao cenário F-30.
Os impactos mudanças climáticas, eutrofização, e ecotoxicidade da água doce
diminuem no F-20, em torno de 19% e os impactos toxicidade humana, odor, ecotoxicidade da
água marinha e terrestre diminuem, respectivamente, 2,6, 7, 17 e 7,5%.
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No F-40 os impactos mudanças climáticas, eutrofização, ecotoxicidade da água doce e
marinha aumentam mais que 19% em relação ao F-30, os impactos toxicidade humana, odor e
ecotoxicidade terrestre aumentam mais que 7%.
A Figura 22 ilustra a variação dos resultados em relação ao cenário F-60, em que os
percentuais acrescidos e subtraídos também foram de 10% de resíduos orgânicos destinados ao
tratamento por compostagem fechada.

Figura 20 - Análise de sensibilidade nas alterações do percentual de resíduos orgânicos destinados à unidade de
compostagem em relação ao cenário F-60.
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Fonte: a autora

Na Figura 22 observa-se no F-50, que os impactos são reduzidos em torno de 10%. No
F-70 aumentam-se a maioria dos impactos em torno de 15%, com exceção do impacto uso do
solo, com aumento nos dois cenários F-50 e F-70, ambos acima de 40%.
A análise de incertezas foi realizada por meio da simulação de Monte Carlo (MC), os
resultados da MC foram plotados em gráficos boxplot, onde gerou-se um gráfico para cada
categoria de impacto, Figura 23 a 30. O boxplot exibe os valores de tendência central (mediana),
dispersão (quartis, limites e valores extremos), forma de distribuição ou simetria dos resultados,
valores atípicos (outliers) e extremos.
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Na Figura 23 tem-se a representação dos dados da simulação de MC para categoria
eutrofização. Considerando os cinco cenários é possível perceber que o cenário, Aterro-100,
que destina todos os RSD no aterro sanitário, é o cenário com menor mediana e que menos
contribui para esta categoria de impacto.
Com base no intervalo interquartílico, que é a diferença entre o terceiro quartil e o
primeiro quartil (tamanho das caixas), a dispersão dos resultados é maior nos cenários A-30, F30 e F-60, porém os cenários A-30 e F-60 são aqueles que não apresentam valores discrepantes
(outliers), que podem ser traduzidos como incertezas do resultado. Estas incertezas, presentes
nos cenários A-60 e Aterro-100, seguem uma mesma tendência, pois todos os outliers estão
acima do limite máximo. O cenário F-30 é o único que contêm um dado extremo que se encontra
acima do limite máximo, este valor traz uma maior incerteza do resultado e neste caso deve ser
verificado para um possível ajuste do outlier.

Figura 21 - Dispersão dos resultados na categoria de impacto eutrofização.

Em que:
A-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
A-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
Aterro-100 = cenário com envio de 100% dos resíduos sólidos domiciliares ao aterro sanitário
F-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
F-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
Fonte: a autora

Na Figura 24 tem-se a representação dos dados da categoria de impacto odor.
Semelhante a Figura 23, o cenário Aterro-100, foi aquele que teve a menor mediana e que
menos contribuiu para esta categoria de impacto odor. A dispersão dos resultados foi maior
para os cenários A-30, F-30 e F-60, mas com menores incertezas nos resultados, pois não
apresentam outliers no gráfico.
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Figura 22 –Dispersão dos resultados da categoria de impacto odor.

Em que:
A-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
A-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
Aterro-100 = cenário com envio de 100% dos resíduos sólidos domiciliares ao aterro sanitário
F-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
F-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
Fonte: a autora

Na Figura 25, tem-se a representação dos dados da categoria de impacto uso do solo.
Diferente dos gráficos anteriores, Figuras 24 e 25, o cenário Aterro-100 é o que mais contribui
para esta categoria de impacto. O cenário F-60 é o que contem a menor mediana e menor
contribuição para o impacto uso do solo.

Figura 23 - Dispersão dos resultados na categoria de impacto uso do solo.

Em que:
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A-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
A-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
Aterro-100 = cenário com envio de 100% dos resíduos sólidos domiciliares ao aterro sanitário
F-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
F-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
Fonte: a autora

Considerando o intervalo interquartílico, Figura 25, observa-se que a dispersão dos
resultados é baixa e equivalente aos cinco cenários. A distribuição dos valores discrepantes
segue uma mesma tendência, todos acima do limite máximo.
Na Figura 26, tem-se a representação dos dados da categoria de impacto ecotoxicidade
da água doce. A menor mediana se concentra no cenário Aterro-100, mas ela está muito
próxima a mediana dos cenários A-60. Dessa forma, estes dois apresentam uma mesma
tendência central, diferente destas tendências tem-se os cenários A-30, F-30 e F-60, e são os
que mais contribuem para o impacto ecotoxicidade da água doce.

Figura 24 – Dispersão dos resultados na categoria de impacto ecotoxicidade da água doce.

Em que:
A-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
A-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
Aterro-100 = cenário com envio de 100% dos resíduos sólidos domiciliares ao aterro sanitário
F-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
F-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
Fonte: a autora

Nos cinco cenários, Figura 26, a presença de outliers é considerável. A distribuição
desses valores discrepantes segue uma mesma tendência, todos, acima do limite máximo. Em
todos os cenários tem-se a presença de dados extremos. Nesta categoria de impacto existe um
alto grau de incertezas dos dados e estas incertezas são equivalentes aos cinco cenários.
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Na Figura 27, tem-se a representação dos dados da categoria de impacto ecotoxicidade
marinha. A menor mediana se encontra no cenário Aterro-100, mas obtém a mesma tendência
central dos cenários A-60. Da mesma forma, que a Figura 26 a Figura 27, tem os cenários A30, F-30 e F-60, como aqueles que mais contribuem para o impacto ecotoxicidade marinha.
Figura 25 – Dispersão dos resultados da categoria de impacto ecotoxicidade marinha.

Em que:
A-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
A-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
Aterro-100 = cenário com envio de 100% dos resíduos sólidos domiciliares ao aterro sanitário
F-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
F-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
Fonte: a autora

Nos cinco cenários, Figura 27, a presença de outliers e extremos é considerável. A
distribuição desses valores segue uma mesma tendência, todos, acima do limite máximo. Nesta
categoria de impacto existe um alto grau de incertezas dos dados.
Na Figura 28, tem-se a representação dos dados da categoria de impacto ecotoxicidade
terrestre. A menor mediana se encontra no cenário Aterro-100, mas obtém a mesma tendência
central dos demais cenários. Em relação aos cinco cenários o A-30 é o que mais contribui para
esta categoria de impacto e o que tem maior dispersão dos dados.
Nos cinco cenários, Figura 28, a presença de outliers e extremos é considerável. A
distribuição desses valores segue uma mesma tendência, todos estão acima do limite máximo.
Nesta categoria de impacto existe um alto grau de incertezas dos dados.
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Figura 26 – Dispersão dos resultados da categoria de impacto ecotoxicidade terrestre.

Em que:
A-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
A-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
Aterro-100 = cenário com envio de 100% dos resíduos sólidos domiciliares ao aterro sanitário
F-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
F-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
Fonte: a autora

Na Figura 29, tem-se a representação dos dados da categoria de impacto toxicidade
humana, a menor mediana se encontra no cenário Aterro-100, mas obtém a mesma tendência
central dos demais cenários.
Nos cinco cenários, Figura 29, a presença de outliers e extremos é considerável. A
distribuição desses valores segue uma mesma tendência, todos, estão acima do limite máximo.
Nesta categoria de impacto existe um alto grau de incertezas dos dados, mas estas incertezas
são equivalentes aos cinco cenários.
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Figura 27 – Dispersão dos resultados da categoria de impacto toxicidade humana.

Em que:
A-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
A-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
Aterro-100 = cenário com envio de 100% dos resíduos sólidos domiciliares ao aterro sanitário
F-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
F-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
Fonte: a autora

Na Figura 30, tem-se a representação dos dados da categoria de impacto mudanças
climáticas. Entre os cenários, a menor dispersão dos resultados é no cenário Aterro-100,
seguindo dos cenários A-60, F-30, F-60 e A-30, sendo este último, o cenário com maior
dispersão dos resultados.
Figura 28 – Dispersão dos resultados na categoria de impacto mudanças climáticas.

Em que:
A-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
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A-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem aberta
Aterro-100 = cenário com envio de 100% dos resíduos sólidos domiciliares ao aterro sanitário
F-30 = cenário com envio de 30% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
F-60 = cenário com envio de 60% dos resíduos orgânicos domiciliares a unidade de compostagem fechada
Fonte: a autora

A menor mediana se encontra no cenário Aterro-100, este cenário é o que emite gases
que contribuem para as mudanças climáticas. Nos cinco cenários, Figura 30, a presença de
outliers só existe no cenário Aterro-100, este outliers está localizado acima do limite máximo
do gráfico. As incertezas dos dados são baixas, para esta categoria de impacto, principalmente,
quando comparada as demais categorias elencadas neste estudo. Cabe afirmar, que os resultados
das mudanças climáticas são os que detêm de maior certeza dos dados.

5.2.2. Custo do custo de vida CCV

O CCV estima os valores líquidos presentes em um determinado sistema de produção
em um período de análise, com a finalidade de definir o melhor cenário em termos de custos e
oportunidades (KNEIFEL, 2010). A análise do CCV foi feita em função dos resultados obtidos
da aplicação da fórmula proposta pela conjugação das equações de Santos (2007) e Schau et al.
(2011), abordada no item 3.4.2. aos dados da dimensão econômica.
Os custos aquisição e custo de fabricação ou instalação foram nomeados como custo de
investimento, o custo de operação e reposição foi nomeado como custo de operação e
manutenção, os custos líquidos de reposição foram nomeados como benefício e despesas
indiretas e os custos de produção perdida foram desconsiderados ou considerados como zero.
Nilsson e Bertling (2007) referem que a possibilidade de considerar ou assumir o custo de
produção perdida como zero é efetivada quando se analisa um cenário em que esses custos têm
influência insignificante no custo do processo, isto é, bastante insignificante, ou próximo de
zero.
Assim, foram analisados os fluxos econômicos referentes a cada um dos cenários
definidos para avaliar a sustentabilidade, com o intuito de verificar qual dos cenários é
economicamente mais viável (com menores custos de gerenciamento). Na Figura 31, constam
as variações econômicas de cada cenário analisado.
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Figura 29 - Fluxos econômicos dos cinco cenários
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Fonte: a autora

Os cinco cenários apresentaram diferenças em relação aos custos dos seus ciclos de
vida. O cenário A – 60 é o que tem o menor custo de gerenciamento, devido ao baixo custo de
manutenção e operação, que se destaca em relação aos demais cenários.
A presença da compostagem nos cenários, diminui os custos de investimento, devido à
geração do subproduto composto, passível de comercialização e assim compensação dos custos
de ciclo de vida. A partir dessa afirmativa, observa-se que cenário Aterro – 100, único cenário
que não contempla a compostagem, tem o maior custo de investimento, entretanto, não é o
cenário com maior custo de ciclo de vida.
Os cenários que o obtiveram o maior custo de ciclo de vida foram aqueles, que operam
a compostagem com sistemas fechados, isso se deve a alto custo de manutenção e operação
desses sistemas. Observa-se na Figura 31, que quanto maior a massa de resíduos orgânicos
encaminhados à compostagem fechada, maior o custo de manutenção e operação e,
consequentemente maior o custo de ciclo de vida.
A qualidade dos dados do CCV do SGRSD foi verificada por meio da avaliação
qualitativa dos indicadores de qualidade da matriz Pedigree (WEIDEMA et al., 1998), da
análise de incerteza, da contribuição e da sensibilidade.
A Matriz Pedigree de Ciroth (2009), possibilita a avaliação do conjunto de dados
referentes aos fluxos econômicos deste ciclo de vida (anexo E). Portanto, a verificação dos
dados teve como princípio a pontuação requerida pela matriz de Ciroth (2009). Na Tabela 10,
constam os resultados da pontuação dada aos indicadores de qualidade, bem como o fator de
incerteza atribuídos por Althaus et al. (2007).
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Tabela 8 - Análise da qualidade dos dados e grau de incerteza dos conjuntos de dados avaliados
Etapa no ciclo Confiabilidade Compl Correlaçã
Número
Correlaçã
Correlaçã
de vida
eteza
o
de
o
o
SGRSD
temporal
amostra
geográfica tecnológic
a
Coleta
1
1
4
3
1
1
ETLP
1
1
1
3
1
1
Compostagem
1
1
1
5
4
2
Transporte
1
1
1
3
1
1
Aterro sanitário
1
1
1
3
1
1
Grau de incerteza

Fator de
Incertez
a
1,04
1
1,11
1
1
1,12

Fonte: a autora

O grau de incerteza (Tabela 10) para o aspecto econômico dos conjuntos de dados
avaliados com intervalo de confiança de 95% pode ser calculado com base na Equação 3.
De acordo com BENEDET JUNIOR (2007), para uma dada pontuação de SDg95, os dois
primeiros algarismos significativos após a vírgula representam o percentual de incerteza. Para
o presente caso, considera-se um valor de 12% de incerteza para o aspecto econômico global
avaliado no SGRSD.
Na análise de contribuição (Figura 32) verifica-se que em todos os cenários, a coleta é
a que detém o maior percentual de contribuição em relação as demais etapas. A coleta apresenta
maior contribuição em duas categorias de impacto, custo de investimento e benefícios e
despesas indiretas. A etapa de aterro sanitário tem o segundo maior percentual de contribuição
em quatro dos cincos cenários.
Figura 30 - Contribuições das etapas nos custos totais do SGRSD
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Coleta
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Fonte: a autora

Compostagem
A-30

A-60

Transporte
F-30

F-60

Aterro sanitário
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No cenário F – 60, a compostagem é a etapa que contém a segunda maior contribuição
dos custos de ciclo de vida, devido à categoria de impacto manutenção e operação apresentar
custos altos na compostagem fechada. Em contrapartida, a compostagem aberta é a etapa com
menores percentuais de contribuição, o que ocorre porque a categoria de impacto manutenção
e operação tem os custos mais baixos e ainda tem a compensação dos custos da compostagem
devido a comercialização do subproduto composto orgânico.
A análise de sensibilidade foi conduzida da mesma forma que no aspecto ambiental.
Houve a alteração do percentual de resíduos orgânicos destinados as unidades de compostagem
(aberta e fechada), os percentuais foram acrescidos e subtraídos em 10%. A Figura 33 mostra
essa variação do resultado do custo total, em relação aos cenários A-30, A-60, F-30 e F-60,
todos em vermelho no gráfico.

Figura 31 - Análise da sensibilidade em relação a variação de entrada dos resíduos orgânicos na
compostagem.
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Custo Total (R$)

520
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480
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460
A-20 A-30 A-40 A-50 A-60 A-70 F-20 F-30 F-40 F-50 F-60 F-70

Fonte: a autora

Observa-se que quanto maior o percentual de resíduos orgânicos destinados a unidades
de compostagem aberta menor o custo total do sistema de tratamento, isso se deve,
principalmente, a baixo custo de manutenção e operação e a geração de um coproduto passível
de comercialização, o que faz com que a venda deste material seja compensada no custo total.
No entanto, na compostagem fechada houve uma tendência inversa, quanto maior o
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encaminhamento dos resíduos orgânicos, maior o custo total do sistema de tratamento, isso se
deve ao alto custo de manutenção e operação.
A variação dos custos totais em relação a quantidade dos resíduos orgânicos oscilou em
percentuais que são abaixo de 1%.

5.2.3. Avaliação do ciclo de vida social ACV – S

Os impactos sociais são resultados da conversão da informação qualitativa, obtida em
cada empresa do SGRSD, para informações semi-quantitativas, traduzidas pela pontuação
quantitativa do método SAM. Ramirez et al. (2014) referem que a escala numérica utilizada,
em relação as subcategorias do SAM, facilita a avaliação dos resultados das subcategorias. No
Quadro 5, apresentam-se a performance de cada indicador nos cenários estabelecidos por meio
dos requisitos básicos para avaliar as categorias da dimensão social.
Quadro 5 - Performance dos indicadores sociais nos cinco cenários
Subcategoria do
Performance em relação aos Requisitos Básicos
Stakeholder Trabalhadores
Aterro-100
A-30
A-60
F-30
F-60
UNEP (2009)
A
I
A
I
A
I
A
I
A
I
Horas de Trabalho
X
X
X
X
X
Salário Justo
X
X
X
X
X
Associativismo e negociação coletiva
X
X
X
X
X
Igualdade de Oportunidades / Discriminação
X
X
X
X
X
Saúde e segurança dos Trabalhadores
X
X
X
X
X
Trabalho infantil
X
X
X
X
X
Benefícios sociais e seguridade social
X
X
X
X
X
Em que: A= Adequado e I = Inadequado
Fonte: a autora

Os cinco cenários apresentam, em sua maioria, performances adequadas para o conjunto
de requisitos básicos definidos nas sete subcategorias. A exceção ocorre na Igualdade de
Oportunidades/Discriminação para todos os cenários avaliados, pois a inserção de catadores
nas empresas envolvidas no gerenciamento dos RSDs de Porto Alegre é muito pequena, cerca
6% só na Estação de Transbordo e as demais os percentuais de inserção é de apenas 1%.
Na Figura 34, constam os resultados da conversão da informação qualitativa e dados
quantitativos, depois da aplicação aos níveis SAM. No gráfico da Figura 34, reitera-se a
performance insatisfatória para a subcategoria Igualdade de Oportunidades/Discriminação. No
entanto, esta performance foi melhorada nos cenários que contemplam o tratamento dos
resíduos orgânicos, devido a aumento de mercado para esta classe de trabalhadores.
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Figura 32 - Resultados da conversão dos dados qualitativa em quantitativos
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Fonte: a autora

Nas diferentes organizações que constituem o ciclo de vida do SGRSD (dos cinco
cenários), notou-se que as organizações atendem aos requisitos básicos do método SAM,
mostrando a insatisfação apenas na subcategoria que representa a empregabilidade de uma
classe de trabalhadores menos favorecida. Esse fator ocasiona a fragilidade do método, pois
trabalha com subcategoria e requisitos básicos, que normalmente são cumpridos, pois são
exigências já estabelecidas nas leis brasileiras.

5.3. AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DO CICLO DE VIDA DO SGRSD

Na avaliação da sustentabilidade de ciclo de vida do SGRSD, houve a necessidade de
agrupar os dados referentes aos resultados das três dimensões, para tornar comparáveis os cinco
cenários.
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Na Tabela 11, estão os resultados dos impactos das três dimensões. Os impactos
serviram para gerar o percentual de contribuição (Tabela 12). A conversão em percentual de
contribuição sustenta a atribuição dos pesos, também ilustrados na Tabela 12.

Tabela 9 - Resultados dos impactos nas três dimensões do ciclo de vida
AterroDimensão Categoria de impacto
Unidade
100
A-30

Ambiental
(indicador
negativo)

F-30

F-60

Mudanças climáticas - 100a kg CO2-Eq

5,6798

19,6836

34,1106

14,2234

22,4235

Eutrofização
Ecotoxicidade da água 100a

kg PO4-Eq

0,0075

0,0451

0,0844

0,0175

0,0271

kg 1,4-DCB-Eq

0,9206

0,9608

0,9505

2,4174

3,9065

Toxicidade humana - 100a

kg 1,4-DCB-Eq

2,9942

3,7153

3,6785

4,1659

4,5100

Uso do solo

m2a

0,4548

0,4377

0,4023

0,4391

0,3000

3

m air

64384,1

135823,8

205554,7

83871,4

94482,2

kg 1,4-DCB-Eq

4,4158

4,6106

4,4900

9,5233

14,4319

kg 1,4-DCB-Eq

0,0020

0,0021

0,0020

0,0025

0,0029

R$

240,81

230,92

220,37

229,79

218,06

R$

185,97

181,60

176,88

203,51

221,91

R$

94,84

95,81

96,82

93,91

92,92

Odor
Ecotoxicidade marinha 100a
Ecotoxicidade terrestre 100a
Custo de Investimento
Custo de Manutenção e
Operação
Benefícios e despesas
indiretas

Econômico
(indicador
negativo)

A-60

Social
(indicador
positivo)

Horas de trabalho

h/dia

3

3

3

3

3

Salário justo
Associativismo e
negociação coletiva
Igualdade de
Oportunidades /
Discriminação
Saúde e segurança dos
Trabalhadores

R$/mês

3

3

3

3

3

%

3

3

3

3

3

% catadores
% de
acidentes
%< de 14
anos
% de
benefícios

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Trabalho infantil
Benefícios sociais e
seguridade social

Fonte: a autora

A conversão dos percentuais de contribuição em pesos segue a metodologia sugerida
por Ortiz (2006) e Ramirez et al. (2014). Os pesos atribuídos na Tabela 12, são importantes
para ponderação não formal dos dados e auxiliam na avaliação sob a perspectiva tridimensional
da sustentabilidade.
A soma dos pesos nas dimensões ambiental, econômica e social, estão expostos na
Tabela 13. Em cada dimensão, tem-se o peso total, cujo valor foi utilizado para o cálculo dos
respectivos fatores de sustentabilidade (ambiental, econômico e social). Os fatores de
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sustentabilidade variam em uma magnitude de 0 a 1 e possibilitam comparar as dimensões na
perspectiva de sustentabilidade dos cenários avaliados.

Tabela 10 - Resultados das contribuições e pontuações nas três dimensões do ciclo de vida
Contribuição (%)
Dimensão

Categoria de impacto
Mudanças climáticas 100a

Pesos

Aterro100

A-30

A-60

F-30

AterroF-60
100

16,7

57,7

100,0

41,7

65,7

A-30

A-60

F-30

F-60

5

3

1

3

2

Eutrofização
Ecotoxicidade da água 100a
Toxicidade humana 100a

8,9

53,4

100,0

20,7

32,1

5

3

1

4

4

23,6

24,6

24,3

61,9

100,0

4

4

4

2

1

66,4

82,4

81,6

92,4

100,0

2

1

1

1

1

Uso do solo

100,0

96,2

88,5

96,5

66,0

1

1

1

1

2

Odor
Ecotoxicidade marinha 100a
Ecotoxicidade terrestre 100a

31,3

66,1

100,0

40,8

46,0

4

2

1

3

3

30,6

31,9

31,1

66,0

100,0

4

4

4

2

1

68,6

88,3
95,4

100,0
90,6

2

2

1

1

100

69,3
91,5

2

Custo de Investimento
Custo de Manutenção e
Econômico Operação
(indicador Benefícios e despesas
negativo)
indiretas

72,2
95,9

2

2

2

1

1

81,8

79,7

91,7

100,0

99,0

100,0

97,0

96,0

Ambiental
(indicador
negativo)

83,8

1

1

1

1

1

Horas de trabalho

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

5

5

5

5

5

Salário justo
Associativismo
e
negociação coletiva
Igualdade
de
Oportunidades
/
Discriminação
Saúde e segurança dos
Trabalhadores

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

5

5

5

5

5

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

5

5

5

5

5

50,0

100,0 100,0 100,0 100,0

3

5

5

5

5

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

5

5

5

5

5

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

5

5

5

5

5

Social
Trabalho infantil
(indicador Benefícios sociais
positivo)
seguridade social

98,0

e

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5
5
5
5
* Pesos: indicadores negativos (0 – 20% = 5; 21 – 40% = 4; 41 – 60% = 3, 61 – 80% = 2 e 81 – 100% = 1) e
indicadores positivos (0 – 20% = 1; 21 – 40% = 2; 41 – 60% = 3, 61 – 80% = 4 e 81 – 100% = 5)
Fonte: a autora

Tabela 11 - Resultados da combinação entre as três dimensões do ciclo de vida
Pesos

Fator de sustentabilidade

Dimensão

Aterro
- 100

F - 60

Aterro
- 100

A - 30

A - 60

F - 30

A - 30

A - 60

F - 30

F - 60

Ambiental

27

20

15

17

15

1,00

0,74

0,56

0,63

0,56

Econômico

3

3

4

3

3

0,75

0,75

1,00

0,75

0,75

33
Social
Fonte: a autora

35

35

35

35

0,94

1,00

1,00

1,00

1,00

5

103

No gráfico da Figura 35, relacionam-se os fatores de sustentabilidade aos cenários
analisados. Essa relação evidencia a influência dos fatores de sustentabilidade ambiental,
econômico e social no índice de sustentabilidade dos cinco cenários definidos para o
gerenciamento dos RSDs. A diferença na performance dos cenários é dada pela variação do
percentual do índice de sustentabilidade, que no caso do Aterro – 100 para o A – 30, A – 60, F
– 30 e F – 60 é de respectivamente, 7,4%, 5%, 11,5% e 14,3%.
Considerando esses percentuais, as maiores diferenças apresentadas estão relacionadas
à tecnologia de compostagem, a compostagem fechada foram os cenários em que obtiveram os
menores índices de sustentabilidade.
Considerando a quantidade de resíduos orgânicos enviados a compostagem, constata-se
neste estudo, que a compostagem aberta tem melhor índice de sustentabilidade no cenário que
encaminha 60% do resíduos orgânicos (A-60), porém, na compostagem fechada, quanto maior
a quantidade de resíduos orgânicos (F-60), pior é o índice de sustentabilidade.

Figura 33 - Performance em relação aos fatores de sustentabilidade dos cinco cenários
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Aterro - 100

A - 30
Ambiental

A - 60
Econômico

F - 30

F - 60

Social

Fonte: a autora

Em função da necessidade de definir o melhor cenário em termos de sustentabilidade,
fez-se a conjugação das análises parciais de cada dimensão (subitem 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3) e da
Figura 35, com intuito de encontrar as dimensões que mais contribuem para o índice de
sustentabilidade nos cinco cenários.
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O cenário com melhor performance ambiental é o Aterro – 100, FS = 1, com diferenças
percentuais entre os demais cenários de 26 a 44%. Como a coleta é a etapa que mais contribui
para emissão de impactos ambientais, essas diferenças estão relacionadas às distâncias
acrescidas à coleta dos resíduos orgânicos e também ao maior requisito de energia elétrica, nos
cenários que tratam os resíduos orgânicos em compostagem fechada.
O cenário com melhor performance econômico é o A – 60, FS = 1, com diferença
percentual dos demais cenários de 25%. Esse resultado está relacionado à compensação do valor
de venda do composto, e como no cenário A-60, a tecnologia é aberta e de baixo custo, essa
compensação fez como que a performance econômica fosse melhor que os demais. Caso o
composto não seja comercializado, essa performance pode se igualar ao demais cenários.
A dimensão social foi a que menos retratou diferenciações entre os cenários. O cenário
Aterro – 100, FS=0,94, foi aquele que apresentou diferença no fator de sustentabilidade em
relação aos demais. A diferença apresentada é de apenas 6%, esse percentual está relacionado
à categoria de impacto, Igualdade de Oportunidades/Discriminação. Essa categoria de impacto
levou em consideração o percentual de catadores inseridos no ambiente de trabalho. As
organizações que operam a unidades de compostagem contribuem para uma maior inclusão de
catadores. Dessa forma, o único cenário que não contempla dessas organizações é o cenário
Aterro – 100.
A partir desses fatores de sustentabilidade, calcula-se o índice de sustentabilidade, pela
soma de cada uma das médias aritméticas dos fatores, por meio da Equação 2. A sua
interpretação é feita em função do princípio da sustentabilidade, definida como um sistema que
consegue permanecer em equilíbrio em função de diferentes dimensões de sustentabilidade
(modelo triple bottom, para o caso em estudo) analisadas. A sustentabilidade deste ciclo é
influenciada pelas características e pelas relações existentes entre as dimensões.
O cenário Aterro-100 mostrou um bom desempenho ambiental e uma satisfatória
performance econômica e social. Assim, pode-se referir que o aumento da distância percorrida
dos caminhões da coleta de orgânicos, não favoreceu a sustentabilidade do sistema. Logo, é
possível predizer que ações voltadas para compostagem caseira e implantação de unidade de
compostagem descentralizadas, podem favorecer a melhorias no índices de sustentabilidade do
sistema, principalmente, quando operado em tecnologias abertas, pois tem custos mais baixos
de operação e manutenção.

105

Na Figura 36, consta o grau de sustentabilidade dos cinco cenários propostos para
avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida do RSD.

Figura 34 - Sustentabilidade do ciclo de vida dos RSD de cinco cenários
Aterro - 100

A - 30

A - 60

F - 30

F - 60

Ambiental
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Social

Econômico

Fonte: a autora

Os dados do gráfico reforçam a semelhança dos cenários quando a atenção está voltada
para o eixo social. Todavia, nos eixos ambiental e econômico, é possível perceber diferenças
entre os cenários, porém o aspecto econômico essa diferenciação foi expressiva em apenas um
cenário A – 60 que obteve, neste aspecto, o melhor fator de sustentabilidade.
Diante dos resultados apresentados é possível responder os questionamentos feitos no
início da pesquisa:
1. Qual será o impacto (ambiental, econômico e social) gerado no SGRSD de Porto
Alegre, quando houver o encaminhamento dos resíduos orgânicos às unidades de
compostagem?
Os impactos ambientais foram maiores quando houve o encaminhamento dos resíduos às
unidades de compostagem, devido ao aumento da distância percorrida dos caminhões de
coleta diferenciada dos resíduos orgânicos. Dessa forma, observa-se que a etapa, coleta, é a
que mais contribui para a geração dos impactos ambientais deste ciclo de vida e assim, é a
etapa em que se deve ter mais atenção, quando ser pretende diminuir os impactos ambientais
de ciclo de vida neste estudo de caso.
Todavia, os impactos econômicos foram menores no SGRSD que contempla a
compostagem de 60% dos resíduos orgânicos com tecnologia aberta, pois o subproduto
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(composto) é passível de comercialização e gera uma receita que compensa os custos totais
do sistema de gerenciamento. Essa compensação dos custos totais é mais expressiva nas
tecnologias abertas de compostagem e quanto maior a destinação dos resíduos orgânicos a
estas unidades, maiores serão a quantidade de composto gerado e receita para compensação
financeira do sistema.
Os impactos sociais, Stakeholder trabalhadores, são os mesmos nos SGRSD com
compostagem e sem compostagem, no entanto, as categorias de impactos sociais escolhidas
para este estudo, não foram suficientes para diferenciação dos cenários analisados.

2. Se realmente a compostagem diminuir os impactos do SGRSD, é possível predizer
que quanto mais resíduos orgânicos forem destinados a unidades de compostagem,
maior será a redução dos impactos (ambientais, econômicos e sociais)?
Quanto mais resíduos orgânicos encaminhados a compostagem maior será o desvio dos
resíduos do aterro sanitário e, consequentemente maior será a diminuição dos impactos
ambientais gerados no aterro sanitário. No entanto, quando se abrange os impactos
ambientais totais do SGRSD de Porto Alegre – RS essa diminuição não ocorre.
Em contrapartida, o encaminhamento de mais resíduos orgânicos a compostagem contribui
para redução dos impactos econômicos totais e é invariável aos impactos sociais totais do
SGRSD.

3. Considerando que a compostagem será uma tecnologia adicional ao SGRSD do
município de Porto Alegre – RS, e assim requer investimento financeiro, é possível
afirmar que a redução dos impactos, conduz a maior sustentabilidade do SGRSD?
Considerando os três pilares da sustentabilidade (ambiental, econômico e social) e os
cenários analisados, observa-se que o encaminhamento dos resíduos orgânicos a
compostagem fechada levou aos piores índices de sustentabilidade e que encaminhar apenas
30% dos resíduos orgânicos não condiciona a maior sustentabilidade do sistema. Mas,
quando há o encaminhamento de 60% dos resíduos orgânicos à compostagem a
sustentabilidade pode ser alcançada, pois a venda do composto pode melhorar os fatores de
sustentabilidade econômico que pode compensar, os fatores de sustentabilidade ambiental
e, assim, conduzir a melhores índices de sustentabilidade.
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4. Tendo em vista o ambiente de acondicionamento do material na compostagem
(aberto ou fechado) é possível afirmar que a compostagem fechada é melhor que a
aberta? E quando se leva em conta os três pilares da sustentabilidade, qual será a
melhor alternativa para o estudo de caso, Porto Alegre - RS?
No eixo ambiental, os piores fatores de sustentabilidade foram atribuídos as tecnologias
fechadas. No eixo econômico, o melhor fator de sustentabilidade está atrelado ao custo de
operação e manutenção da tecnologia (se for aberta ou fechada) e a quantidade de resíduos
orgânicos a ser compostado. Neste caso, o melhor fator de sustentabilidade econômico foi
o cenário A-60 que encaminha 60% dos resíduos orgânicos ao tratamento biológico. No
eixo social, os fatores de sustentabilidade foram iguais aos cenários com compostagem e ao
cenário que não contem compostagem o fator de sustentabilidade é diminuído, pois reduzse o mercado de trabalho dos catadores de resíduos.
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6. CONCLUSÃO
O estudo possibilitou por meio dos limites pré-estabelecidos no gerenciamento dos
resíduos de Porto Alegre – RS, fornecer informações, que permitiram a avaliação da
sustentabilidade do ciclo de vida de cinco cenários de gerenciamento dos resíduos sólidos
domiciliares (RSD).
Um dos cinco cenários, retratam o SGRSD de Porto Alegre e os demais se diferenciam
do atual por incluir a compostagem para o tratamento dos resíduos orgânicos. A contribuição
adicional foi avaliar diferentes quantidade de tratamento dos resíduos orgânicos e diferentes
tecnologia (aberta e fechada).
A metodologia de ASCV possibilita, por meio da avaliação ponderada e conjugada de
pesos equivalentes atribuídos as três dimensões que a constituem, fazer uma avaliação
comparada do ciclo de vida de um processo produtivo. Para este estudo, a avaliação
comparativa, foi realizada a partir de índices de sustentabilidade, definido em cinco cenários de
gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares de Porto Alegre. Estes índices permitem
analisar as contribuições de cada uma das 18 categorias de impactos (8 ambientais, 3
econômicas e 7 sociais) nas respectivas dimensões de sustentabilidade e por consequência
efetuar sua avaliação integrada visando definir o melhor cenário de sustentabilidade.
De acordo com os resultados avaliados, o cenário que não encaminha os resíduos
orgânicos domiciliares a compostagem, foi o mais sustentável entre os cinco avaliados. Este
resultado é devido a necessidade de uma coleta diferenciada para os orgânicos e, assim implicou
no aumento da distância percorrida pelos caminhões da coleta.
A avaliação dos cenários permite concluir que em relação ao conjunto de categorias
analisadas, na dimensão ambiental, o cenário Aterro – 100 é aquele que gera menos impacto.
A avaliação ambiental deste ciclo indica que o cenário Aterro – 100, apenas contribui para o
maior impacto na categoria uso do solo, enquanto no cenário A – 60 tem maior contribuição
em três categorias e o cenário F – 60 tem maior contribuição em quatro das 8 categorias de
impacto analisadas. A presença da compostagem no SGRSD não condiciona a menor
contribuição de impactos ambientais, pois a etapa que mais contribuiu para a geração dos
impactos ambientais foi a coleta.
O custo de gerenciamento de 1 tonelada RSD variou entre R$ 494,07 à R$ 532,89. Os
custos mais altos foram atribuídos aos cenários que contemplam de compostagem com
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tecnologia fechada, F-30 e F-60, em consequência dos maiores custos de operação e
manutenção. O cenário A - 60 é economicamente melhor que os demais cenários, pois
representa uma redução que varia de 3% a 8% em relação aos custos do ciclo de vida dos
cenários analisados.
O conjunto de aspectos sociais foram relacionados a parte interessada, trabalhadores.
No entanto, este conjunto de categorias não foi suficiente para diferenciar os cenários
analisados. Todos os cenários apresentaram uma boa performance social, em relação ao
conjunto de requisitos básicos, em seis (horas de trabalho, saúde e segurança dos trabalhadores,
associativismo e negociação coletiva, trabalho infantil, benefícios sociais e seguridade social e
salário justo) das sete categorias do stakeholder trabalhadores.
A única categoria que os cinco cenários não obtiveram uma boa performance social foi
a Igualdade de oportunidades/discriminação, na categoria foi levado em consideração a
empregabilidade de catadores nas atividades de gerenciamento dos resíduos. Essa performance
inadequada é consequência do número de funcionários empregados nas empresas que atuam no
sistema de gerenciamento e, no número de vagas disponíveis para empregar este grupo social.
Dessa forma, os cenários que obtém compostagem em seu SGRSD, aumentam o número de
vagas de emprego para os catadores de resíduos e, consequentemente, melhoram a performance
nesta categoria de impacto social.
As análises de sensibilidades realizadas neste trabalho mostraram as possíveis variações
das categorias de impacto, em relação a quantidade de resíduos orgânicos encaminhados a
compostagem. Verifica-se que para os maiores percentuais de tratamentos dos resíduos
orgânicos e para as tecnologias fechadas de compostagem, alguns impactos não sofrem
expressivas oscilações em relação a variação de 10%, porque quanto maior for o
encaminhamento dos resíduos orgânicos a compostagem, menor a sensibilidade às essas
variações e devido aos sistemas fechados serem de maior controle operacional.
Porém, na análise da sensibilidade dos custos observa-se que o eixo econômico é
sensível a variação da quantidade de resíduos orgânicos encaminhados a unidade de
compostagem. Quanto maior o percentual de resíduos orgânicos destinados as unidades de
compostagem aberta, menor o custo total do sistema de tratamento, isso se deve,
principalmente, a geração de composto, passível de comercialização, que faz com que a venda
deste material seja compensada no custo total.
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No entanto, o mesmo não ocorre na tecnologia fechada, porque os custos de operação e
manutenção são altos e, a compensação pela venda do composto não é suficiente para diminuir
o custo total do sistema.
A análise de incerteza traz uma robustez maior aos resultados, visto que avalia inúmeras
vezes o inventário formando uma distribuição de resultados, diferentemente de uma avaliação
pontual, como é a ACV quando feita sem a análise de incerteza. No estudo de caso, os gráficos
boxplot auxiliaram na interpretação dos resultados obtidos pela simulação de Monte Carlo. Observa-se que a variação dos resultados em todas as categorias de impacto foi equivalente nos
cenários Aterro – 100 e A-60 e, que as incertezas (outliers) estão acima do limite superior do
gráfico e seguem uma tendência de crescimento.
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

O estudo representa a primeira pesquisa que compara a sustentabilidade de ciclo de vida
de Sistemas de Gerenciamento de RSD com compostagem aberta e fechada. Esta pesquisa tem
como contribuição a comparação de sistemas que destinam e não destinam, os resíduos orgânicos a compostagem, bem como comparar os sistemas que operam com compostagem aberta e
fechada. O conjunto de questionamentos levantados na pesquisa, conduziu a obtenção de resultados relacionados. Porém, devido a sua complexibilidade existem aspectos que podem ser
aprofundados ou complementados. Diante disso, são mencionadas as sugestões relacionadas à
avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida do SGRSD:
- Melhorar a abordagem da sustentabilidade por meio da análise de outras partes interessadas da dimensão social.
- Realizar uma ACV-S do SGRSD para possibilitar uma abordagem mais profunda dos
potenciais impactos associados à dimensão social, pois a complexidade da cadeia de gerenciamento dos RSD é constituída por organizações com comportamentos sociais distintos.
- Diminuir a subjetividade de alguns indicadores sociais usados para quantificar a sustentabilidade, e assim melhorar a subjetividade da análise.
- Realizar uma ASCV do SGRSD com cenários diferentes, que contemplem a descentralização das unidades de compostagem e assim favoreçam a redução da distância percorrida
pelos caminhões de coleta.
- Realizar uma ASCV do SGRSD que realizem a coleta com diferentes tipos de caminhões e diferentes combustíveis.
- Efetuar uma ASCV comparativa, específica para compostagem centralizada e descentralizada.
- Efetuar um estudo relacionado à compostagem doméstica, que reduzirá a necessidade
de coleta deste material, e assim possibilitará a indicação de alternativas complementares para
o tratamento dos resíduos orgânicos.
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ANEXO A – Composição dos resíduos sólidos urbanos no mundo
País
Albânia
Andorra
Argélia
Argentina
Armênia
Austrália
Áustria
Bangladesh
Belarus
Bélgica
Belize
Benim
Birmânia
Bolívia
Brasil
Brunei
Butão
Camboja
Camorões
Canadá
Chile
Chipre
Colômbia
Coréia do Sul
Costa Rica
Croácia
Cuba
Dinamarca
Egito
Eslováquia
Espanha
Estados Unidos
Etiópia
Fiji
Filipinas
Finlândia
França
Gâmbia
Gana
Gaza e Cisjordânia
Geórgia
Germânia
Grécia
Guatemala

Nível de
Renda
Baixa-Média
Alta
Média-Alta
Média-Alta
Baixa-Média
Alta
Alta
Baixa
Média-Alta
Alta
Baixa-Média
Baixa
Baixa
Baixa-Média
Média-Alta
Alta
Baixa-Média
Baixa
Baixa-Média
Alta
Média-Alta
Alta
Média-Alta
Alta
Média-Alta
Alta
Média-Alta
Alta
Baixa-Média
Alta
Alta
Alta
Baixa
Média-Alta
Baixa-Média
Alta
Alta
Baixa
Baixa
Baixa-Média
Baixa-Média
Alta
Alta
Baixa-Média

Orgânico
(%)
38
19
70
40
51
47
35
71
29
39
60
52
54
24
61
44
58
55
48
24
50
38
54
28
50
46
69
29
60
38
49
25
88
68
41
33
32
35
64
61
39
14
47
44

Papel
(%)
10
26
10
24
12
23
22
5
28
17
20
3
8
6
15
22
17
3
4
47
19
27
11
24
21
20
12
27
10
13
21
34
4
15
19
40
20
10
3
14
34
34
20
18

Plástico
(%)
8
14
5
14
10
4
11
7
10
5
5
7
16
8
15
2
13
10
5
3
10
11
10
8
18
12
10
1
12
7
12
12
2
8
14
10
9
4
7
3
22
9
13

Vidro
(%)
5
11
1
5
9
7
8

Metal
(%)
5
3
2
2
5
5
5

13
7
5
2
7
2
3
4
4
8
4
6
2
1
5
5
2
7
5
5
3
8
8
5
1
3
3
5
10
2

7
3
5
2
8
1
2
5
1
7
5
13
2
9
2
7
2
4
2
6
2
3
4
8
1
3
5
5
3
2
1
2
5
5
5
4

3
3
12
5
5

Outros
(%)
34
27
12
15
14
13
19
16
13
29
5
1
7
59
5
13
7
17
35
8
4
13
18
28
7
11
3
32
13
31
7
16
4
4
18
7
26
51
28
13
16
12
16
16
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continuação
País
Guiana
Guiné
Holanda
Hong Kong
Hungria
Ilhas Marshall
Ilhas Salomão
India
Indonésia
Iran
Irlanda
Islândia
Israel
Itália
Jamaica
Japão
Jordânia
Laos RDP
Látvia
Líbano
Libéria
Luxemburgo
Macau, China
Macedônia
Madagascar
Malásia
Mali
Marrocos
Maurício
México
Moçambique
Nepal
Níger
Nigéria
Noruega
Nova Zelândia
Panamá
Paquistão
Peru
Polônia
Portugal
República Checa
República Dominicana
Romênia

Nível de
Renda
Baixa-Média
Baixa
Alta
Alta
Alta
Baixa-Média
Baixa-Média
Baixa-Média
Baixa-Média
Baixa-Média
Alta
Alta
Alta
Alta
Média-Alta
Alta
Baixa-Média
Baixa
Média-Alta
Média-Alta
Baixa
Alta
Alta
Média-Alta
Baixa
Média-Alta
Baixa
Baixa-Média
Média-Alta
Média-Alta
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa-Média
Alta
Alta
Média-Alta
Baixa-Média
Média-Alta
Média-Alta
Alta
Alta

Orgânico
(%)
49
58
35
38
29
20
65
35
62
43
25
26
40
29
57
26
62
46
57
63
43
45
4
20
52
62
18
69
70
51
69
80
38
57
30
56
44
67
55
38
34
18

Papel
(%)
24
9
26
26
15
15
6
3
6
22
31
26
25
28
13
46
11
6

Plástico
(%)
10
4
19
19
17
15
17
2
10
11
11
17
13
5
18
9
16
10

Vidro
(%)
2
1
4
3
2
5
5
1
9
2
5
4
3
13
5
7
2
8

Metal
(%)
2
1
4
2
2
20
6

18
10
22
4
24
4
7
4
19
12
15
12
7
2
11
33
21
25
5
7
10
21
8

7
13
1
24
11
1
12
2
4
9
6
10
3
2
18
9
8
11
18
4
10
11
4

5
1
12
4
5
1
3
1
4
2
6
3
3

3
2
4
1
3
1
6
4
3
3
3
2
1
1
5
4
7
5

Média-Alta
Média-Alta

39
46

14
11

36
3

1
11

5
4
3
8
2
3
12
7
4

2
8
4
2

Outros
(%)
12
27
12
12
35
22
2
59
4
13
23
24
16
22
3
12
6
21
43
4
31
16
63
37
41
10
1
2
4
18
4
7
57
4
20
5
7
7
28
23
23
63

1
5

10
24

8
9
4
3
3
2
4
8
2
12
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continuação
País
São Vicente e Granadinas
Senegal
Serra Leoa
Sérvia
Singapura
Síria
Sri Lanka
Suécia
Suíça
Tailândia
Togo
Tonga
Trindade e Tobago
Tunísia
Turquia
Uganda
Uruguai
Vanuatu
Vietnã
Zâmbia

Nível de
Renda

Orgânico
(%)

Papel
(%)

Plástico
(%)

Vidro
(%)

Metal
(%)

Outros
(%)

Média-Alta
Baixa
Baixa
Média-Alta
Alta
Baixa-Média
Baixa-Média
Alta
Alta
Baixa-Média
Baixa
Baixa-Média
Alta
Baixa-Média
Média-Alta
Baixa
Média-Alta
Baixa-Média
Baixa
Baixa

34
44
85
5
44
65
76

32
10

12
3

8
1

6
3

29
48
46
47
14
68
53
78
54
71
60
50

37
28
10
11
68
20
15
4
31
32
9
13
3
20
11
2
5

12
12
12
6
2
15
14
10
5
24
11
10
1
11
8
16
5

10
4
4
1
11
4
5
2
3
3
2
4
1
3
3
7
2

5
5
2
1
2
3
4
2
8
16
4
4
2
5
4
6
2

8
39
15
31
7
7
5
17
29
14
35
5
12
6
16
16
8
3
9
37

Zimbabwe

Baixa

40

21

20

4

4

11
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ANEXO B - Questionário para coleta de dados de inventário relacionados
ao Sistema de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Domiciliares - SGRSD
a) Questionário comum aplicado as quatros empresas
1. Dados dos colaboradores.
a) Número de colaboradores (diretos e indiretos)?
b) Número de colaboradores sindicalizados?
c) Número de representantes do sindicato na empresa?
d) Qual o nível de escolaridade dos colaboradores?
Cargo
Nível de Escolaridade

e) Remuneração média mensal?
Cargo
Faixa de remuneração

Base Salarial

Total gasto com a folha de pagamento para todos os funcionários da empresa:
R$
f) Carga horária trabalhada diária, semanal e mensal?
g) Existe algum sistema de banco de horas ou horas extras? Qual o número médio de horas
utilizadas pelos colaboradores dentro desses sistemas?
h) Número de colaboradores menores que 14 anos? Quais as funções exercidas por esses colaboradores?
i) Número de colaboradores entre 14 e 18 anos? Quais as funções exercidas por esses colaboradores?
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j) Existe algum programa de inserção de jovens no mercado de trabalho? Qual o número de
jovens inseridos na empresa por esse programa? Quais as funções exercidas por esses colaboradores?
k) Número de estagiários? Quais as funções exercidas por esses colaboradores?
l) Número de colaboradores do sexo feminino? Número de colaboradores do sexo masculino?
Existe diferença salarial entre homens e mulheres? Qual a diferença salarial?
m) Existe algum projeto de inserção de catadores no mercado de trabalho? Qual o número de
catadores inseridos na empresa por esse projeto? Quais as funções exercidas por esses colaboradores?
2. Dados sobre a associação e negociação coletiva dos colaboradores
a) Existe alguma associação dos colaboradores dessa atividade? Número de colaboradores
associados?
b) Se sim. Qual a periodicidade dos encontros da associação? Número médio de colaboradores
que participam das reuniões?
3. Dados sobre os encargos sociais dos colaboradores (complementação p/ aposentadoria,
planos de empréstimos, plano de saúde, gratificação por desempenho)
Regime de trabalho:
CLT

Estatutário

a) Existe um contrato de trabalho que contemple o salário e encargos sociais? Este contrato
está em posse dos colaboradores ou os mesmos têm acesso na empresa?
b) Quais os benefícios sociais são fornecidos aos colaboradores?
c) Estes benefícios são informados por meio de comprovantes de pagamento?
4. Dados sobre saúde e segurança dos colaboradores
a) Existe algum plano de ação para a segurança do trabalho? Quais as principais medidas de
segurança?
b) Quais são as medidas preventivas e procedimentos de emergência e resposta a acidentes
sem e com produtos químicos?
c) Os colaboradores têm treinamento a respeito das medidas de segurança? Quando isto
ocorre?
d) Os colaboradores fazem uso dos equipamentos adequados para proteção individual e coletiva? Quais são os equipamentos?
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e) Há registro do número de acidentes no ambiente de trabalho? Quantos já foram registrados?
Qual a frequência de ocorrência?
f) Há registro de lesões e acidentes fatais na empresa nos últimos três anos? Se sim, quantos?
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ANEXO C − Subcategorias para Avaliação Social e sua Relação com o SAM

Sub-categorias
do Stakeholders
“Trabalhadores”

Horas de Trabalho

Salário Justo

Associativismo e
negociação coletiva

Saúde e segurança
dos Trabalhadores

Trabalho infantil

Benefícios sociais
e seguridade social

Indicador de
coleta de dados
Número
de
horas por dia
para cada trabalhador

Nível mínimo
de escolaridade vs Remuneração
média mensal

Existência de
alguma associação dos trabalhadores vs
Periodicidade
de encontro

Requisites do
Methodological
sheet(UNEP/SETA
C, 2013)
Cumprimento
das
Leis do Trabalho.
Não mais de 48hrs
de trabalho semanal
e no mínimo um descanso semanal de 24
(vinte e quatro) horas
consecutivas.
Salário proporcional
ao serviço prestado.
Três padrões de definição: salário mínimo legislado, salário vigente no setor e
salário mínimo de
vida
Direitos de se associar a uma organização sem autorização,
para promover e defender seus interesses e negociar com
outras partes

Requisitos Básicos e Equivalência no SAM (Ramirez et al., 2014)
adaptado
Nível B
Nível C
Nível D
Média de horas de
trabalho, 44 semanal
ou 8 diária, ou definida na base da legislação nacional vigente (CLT: V, Seção II, artigo 58)
Salário igual ou superior ao salário mínimo do setor onde a
organização está inserida, em função da
legislação nacional
vigente
(DIIESE,
2017)
Na organização há
evidências de que os
trabalhadores estão
associados a um sindicato do
setor
(CLT: Seção VI, artigo 540 - 542)

Média de horas de trabalho superior ou não superior a 48 semanal, ou
definidas a base da legislação internacional
do setor (ILO Convention nos. 1 and 30 ILOLEX 2012)
Salário igual ou superior
ao salário mínimo nacional /ou inferior ao do
setor onde a organização
está inserida (World
Bank, 2012 and DIEESE, 2017)

Média de horas de
trabalho superior a 48
semanal, ou maior
que a média definidas
a base da legislação
internacional do setor

Pontuação do país onde
a organização está inserida em relação aos direitos trabalhistas entre
0 – 2,55 (ITUC Global
Rights Index, 2019);
(CIRI, 2011).

Pontuação do país
onde a organização
está inserida em relação aos direitos trabalhistas entre 2,56 –
4,47(ITUC
Global
Rights Index, 2019);
(CIRI, 2011).
Os acidentes de trabalho na organização
(número de lesões
ocupacionais)
são
iguais ou maiores do
que os acidentes de
trabalho do setor (taxas de lesões e mortais), no país onde a
organização está localizada (Estatística
do setor, 2015)
Existe evidências de
trabalho infantil na
organização e são caracterizados como tal
ou as crianças não
tem acesso à escola
(ILO
Convention
182, ILOLEX 2012)
A organização não
cumpre
oferece
benefícios sociais ou
a organização tem
trabalhadores
sem
contrato de trabalho

Acidente de
trabalho
vs
Tipo de formação relacionada a sua
atividade

Garantia do bem-estar físico, mental e
social. Proteção contra riscos ocupacionais

A
organização
atende ao conjunto
de legislação relacionada a saúde e segurança do trabalhador
(CLT: Seção I, artigos 154 - 159)

Acidentes de trabalho na
organização (número de
lesões
ocupacionais)
menores do que acidentes de trabalho do setor
(taxas de lesões e mortais), no país onde a organização está localizada (Estatística do setor, 2015)

Faixa etária/
idade média
dos trabalhadores

Idade mínima de empregabilidade. Priva
a criança de seus direitos fundamentais.
Prejudica seu desenvolvimento físico e
mental.

Trabalhadores com
idade mínima não inferior a 14 anos
(IBGE, 2017 e CLT:
V, Seção IV, artigo
430)

Existe evidências de trabalho infantil na organização, mas não é caracterizado como tal e estes
têm acesso à escola
(ILO Convention 182,
ILOLEX 2012)

Oferta de benefícios sociais

Compensação
de
emprego
não
monetária, onde
parte do salário é
convertida em serviços importantes de
assistência ao trabalhador.

Benefícios sociais
(mais de dois)

A organização cumpre
com pelo menos dois benefícios sociais

Salário inferior ao salário mínimo nacional
ou do setor onde a organização está inserida, ou ainda menor
em função da renda
per capita do país.
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ANEXO D – Inventário Ambiental
a) Fluxos mássicos e energéticos de entradas e saídas para a etapa coleta do cenário Aterro - 100
Substancias/Bem

Provedor/ Categoria (Ecoinvent)

Unidade Compartimento Fluxo

RSD Mistos
Market for transport, freight, lorry 7,5 - 16 m3,
Coleta Domiciliar
EURO5, cutoff U-RoW
Market for transport, freight, lorry 7,5 - 16 m3,
Coleta Automatizada 1
EURO5, cutoff U-RoW
Market for transport, freight, lorry 7,5 - 16 m3,
Coleta Automatizada 2
EURO5, cutoff U-RoW
tap water production, conventional treatment,
Água
Cutoff, U - RoW
Shed
market for shed, Cutoff, U - GLO

Valor Médio Mínimo Máximo Fonte

Pedigree

t

Matéria-prima

Entrada 1,00

tkm

Tecnosfera

Entrada 10,92

tkm

Tecnosfera

Entrada 0,73

0,62

0,78

Empresa (1, 1, 1, 1, 1)

tkm

Tecnosfera

Entrada 0,56

0,54

0,59

Empresa (2, 5, 1, 1, 1)

kg

Tecnosfera

Entrada 0,30

Empresa (4, 5, 1, 2, 2)

m2

Tecnosfera

Entrada 8,1E-4

Autora

Empresa (2, 5, 1, 1, 1)

(4, 5, 5, 4, 2)

b) Fluxos mássicos e energéticos de entradas e saídas para a etapa coleta dos cenários A – 30 e F – 30
Substancias/Bem

Provedor/ Categoria (Ecoinvent)

Unidade Compartimento Fluxo

RSD Mistos
3

Market for transport, freight, lorry 7,5 - 16 m ,
EURO5, cutoff U-RoW
Market for transport, freight, lorry 7,5 - 16 m3,
Coleta Automatizada 1
EURO5, cutoff U-RoW
Market for transport, freight, lorry 7,5 - 16 m3,
Coleta Automatizada 2
EURO5, cutoff U-RoW
tap water production, conventional treatment,
Água
Cutoff, U - RoW
Shed
market for shed, Cutoff, U - GLO
Coleta Domiciliar

Valor Médio Mínimo Máximo Fonte

Pedigree

t

Matéria-prima

Entrada 1,00

tkm

Tecnosfera

Entrada 12,89

Empresa (2, 5, 1, 1, 1)

tkm

Tecnosfera

Entrada 0,86

Empresa (1, 1, 1, 1, 1)

tkm

Tecnosfera

Entrada 0,66

Empresa (2, 5, 1, 1, 1)

kg

Tecnosfera

Entrada 0,30

Empresa (4, 5, 1, 2, 2)

m2

Tecnosfera

Entrada 7,3E-4

Autora

(4, 5, 5, 4, 2)
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c) Fluxos mássicos e energéticos de entradas e saídas para a etapa coleta dos cenários A – 60 e F – 60
Substancias/Bem

Provedor/ Categoria (Ecoinvent)

Unidade Compartimento Fluxo

RSD Mistos
Market for transport, freight, lorry 7,5 - 16 m3,
Coleta Domiciliar
EURO5, cutoff U-RoW
Market for transport, freight, lorry 7,5 - 16 m3,
Coleta Automatizada 1
EURO5, cutoff U-RoW
Market for transport, freight, lorry 7,5 - 16 m3,
Coleta Automatizada 2
EURO5, cutoff U-RoW
tap water production, conventional treatment,
Água
Cutoff, U - RoW
Shed
market for shed, Cutoff, U - GLO

Valor Médio Mínimo Máximo Fonte

Pedigree

t

Matéria-prima

Entrada 1,00

tkm

Tecnosfera

Entrada 14,96

Empresa (2, 5, 1, 1, 1)

tkm

Tecnosfera

Entrada 1,00

Empresa (1, 1, 1, 1, 1)

tkm

Tecnosfera

Entrada 0,77

Empresa (2, 5, 1, 1, 1)

kg

Tecnosfera

Entrada 0,30

Empresa (4, 5, 1, 2, 2)

m2

Tecnosfera

Entrada 6,3E-4

Autora

(4, 5, 5, 4, 2)

d) Fluxos mássicos e energéticos de entradas e saídas para a etapa estação de transbordo sem compostagem do cenário Aterro – 100
Substancias/Bem
RSD Mistos
Energia
Shed
RSD Mistos

Provedor/ Categoria (Ecoinvent)

Unidade Compartimento Fluxo

t
market for electricity, low voltage, Cutoff, U - BR kWh
market for shed, Cutoff, U - GLO

m
t

2

Valor Médio Mínimo Máximo Fonte

Matéria-prima
Tecnosfera

Entrada 1,00
Entrada 0,12

Tecnosfera
Produto

Entrada 4,05E-5
Saída
1,00

0,09

0,15

Pedigree

Empresa (1, 1, 1, 1, 1)
Autora (4, 5, 5, 4, 2)
Empresa (1, 1, 1, 1, 1)

e) Fluxos mássicos e energéticos de entradas e saídas para a etapa estação de transbordo com compostagem do cenário A – 30
Substancias/Bem
RSD Mistos

Provedor/ Categoria (Ecoinvent)

Unidade Compartimento Fluxo
t

market for electricity, low voltage, Cutoff,
kWh
U - BR
Energia (Composta- market for electricity, low voltage, Cutoff,
kWh
gem)
U - BR
Energia (Transbordo)

Valor Médio Mínimo Máximo Fonte

Matéria-prima

Entrada 1,00

Tecnosfera

Entrada 0,12

Tecnosfera

Entrada

2,34E-02

0,09

0,15

Pedigree

Empresa

(1, 1, 1, 1, 1)

Unit (2003)

(2, 5, 4, 3, 1)
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Diesel
CH4
N 2O
NH3
Shed
Composto
RSD Mistos

market for diesel, low-sulfur, Cutoff, U RoW
methane, emission to air/unspecified
dinitrogen monoxide, emission to air/unspecified
ammonia, emission to air/unspecified
market for shed, Cutoff, U - GLO

kg

Tecnosfera

Entrada

kg

Tecnosfera

Saída

kg

Tecnosfera

Saída

kg
m2
t
t

Tecnosfera
Tecnosfera
Produto
Produto

8,49E-01
6,13E-01

4,53E-02
Saída
7,20E-02
Entrada 3,66E-5
Saída
0,07
Saída
8,45E-01

Boldrin (2009)

(2, 5, 3, 3, 1)

Boldrin (2009)

(2, 5, 3, 3, 1)

Boldrin (2009)

(2, 5, 4, 3, 1)

Komilis (2004) (2, 5, 4, 3, 1)
Autora
(4, 5, 5, 4, 2)
Reichert (2013) (2, 5, 4, 3, 1)

f) Fluxos mássicos e energéticos de entradas e saídas para a etapa estação de transbordo com compostagem do cenário A – 60
Substancias/Bem

Provedor/ Categoria (Ecoinvent)

RSD Mistos
market for electricity, low voltage, Cutoff, U - BR
market for electricity, low voltage, CutEnergia (Compostagem)
off, U - BR
market for diesel, low-sulfur, Cutoff, U
Diesel
- RoW
CH4
methane, emission to air/unspecified
dinitrogen monoxide, emission to
N 2O
air/unspecified
NH3
ammonia, emission to air/unspecified
Shed
market for shed, Cutoff, U - GLO
Composto
RSD Mistos
Energia (Transbordo)

Unidade Compartimento Fluxo

Valor Médio Mínimo Máximo Fonte

t

Matéria-prima

Entrada 1,00

kWh

Tecnosfera

Entrada 0,12

kWh

Tecnosfera

Entrada

kg

Tecnosfera

Entrada

kg

Tecnosfera

Saída

kg

Tecnosfera

Saída

kg
m2
t
t

Tecnosfera
Tecnosfera
Produto
Produto

4,81E-02
1,75
1,26

9,32E-02
Saída
1,48E-01
Entrada 3,18E-5
Saída
0,16
Saída
6,80E-01

0,09

0,15

Pedigree

Empresa

(1, 1, 1, 1, 1)

Unit (2003)

(2, 5, 4, 3, 1)

Boldrin (2009)

(2, 5, 3, 3, 1)

Boldrin (2009)

(2, 5, 3, 3, 1)

Boldrin (2009)

(2, 5, 4, 3, 1)

Komilis (2004) (2, 5, 4, 3, 1)
Autora
(4, 5, 5, 4, 2)
Reichert (2013) (2, 5, 4, 3, 1)
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g) Fluxos mássicos e energéticos de entradas e saídas para a etapa estação de transbordo com compostagem do cenário F – 30
Substancias/Bem

Provedor/ Categoria (EcoUnidade
invent)
RSD Mistos
t
market for electricity, low
Energia (Transbordo)
kWh
voltage, Cutoff, U - BR
market for electricity, low
Energia (Compostagem)
kWh
voltage, Cutoff, U - BR
market for diesel, low-sulDiesel
kg
fur, Cutoff, U - RoW
methane, emission to air/unCH4
kg
specified
dinitrogen monoxide, emisN 2O
kg
sion to air/unspecified
ammonia,
emission
to
NH3
kg
air/unspecified
market for shed, Cutoff, U - 2
Shed
m
GLO
Composto
t
RSD Mistos
t

Compartimento Fluxo

Valor Médio Mínimo Máximo Fonte

Matéria-prima

Entrada 1,00

Tecnosfera

Entrada 0,12

Tecnosfera

Entrada

Tecnosfera

Entrada

Tecnosfera

Saída

Tecnosfera

Saída

Tecnosfera

Saída

Tecnosfera

Entrada 3,66E-5

Autora

Produto
Produto

Saída
Saída

Reichert (2013)

0,09

0,15

Pedigree

Empresa

(1, 1, 1, 1, 1)

6,66

Boldrin (2009)

(2, 5, 3, 3, 1)

4,61E-01

Boldrin (2009)

(2, 5, 3, 3, 1)

1,80E-01

Boldrin (2009)

(2, 5, 3, 3, 1)

2,16E-02

Boldrin (2009)

(2, 5, 3, 3, 1)

4,86E-03

Saft and Van Ewijk (2004) (2, 5, 4, 3, 1)

0,07
8,45E-01

(4, 5, 5, 4, 2)
(2, 5, 4, 3, 1)

h) Fluxos mássicos e energéticos de entradas e saídas para a etapa estação de transbordo com compostagem do cenário F – 60
Substancias/Bem

Provedor/ Categoria (EcoUnidade
invent)
RSD Mistos
t
market for electricity, low
Energia (Transbordo)
kWh
voltage, Cutoff, U - BR
market for electricity, low
Energia (Compostagem)
kWh
voltage, Cutoff, U - BR
market for diesel, low-sulDiesel
kg
fur, Cutoff, U - RoW
methane, emission to air/unCH4
kg
specified

Compartimento Fluxo

Valor Médio Mínimo Máximo Fonte

Matéria-prima

Entrada 1,00

Tecnosfera

Entrada 0,12

Tecnosfera

Entrada

Tecnosfera

Entrada

Tecnosfera

Saída

0,09

0,15

Pedigree

Empresa

(1, 1, 1, 1, 1)

1,37E+01

Boldrin (2009)

(2, 5, 3, 3, 1)

9,47E-01

Boldrin (2009)

(2, 5, 3, 3, 1)

3,70E-01

Boldrin (2009)

(2, 5, 3, 3, 1)
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N 2O
NH3
Shed
Composto
RSD Mistos

dinitrogen monoxide, emiskg
sion to air/unspecified
ammonia,
emission
to
kg
air/unspecified
market for shed, Cutoff, U - 2
m
GLO
t
t

Tecnosfera

Saída

Tecnosfera

Saída

Tecnosfera

Entrada 3,18E-5

Autora

Produto
Produto

Saída
Saída

Reichert (2013)

4,44E-02

Boldrin (2009)

9,99E-03

Saft and Van Ewijk (2004) (2, 5, 4, 3, 1)

0,16
6,80E-01

(2, 5, 3, 3, 1)

(4, 5, 5, 4, 2)
(2, 5, 4, 3, 1)

i) Fluxos mássicos e energéticos de entradas e saídas para a etapa transporte do cenário Aterro – 100
Substancias/Bem
RSD Mistos
Transporte
Arla
Água
Shed

Provedor/ Categoria (Ecoinvent)

Unidade Compartimento Fluxo

t
transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5,
Cutoff, U - RoW
tkm

Matéria-prima

market for urea, as N, Cutoff, U - GLO
kg
tap water production, conventional treatment, Cutoff, U - RoW
kg
market for shed, Cutoff, U - GLO
m2

Tecnosfera

Tecnosfera

Tecnosfera
Tecnosfera

Valor Médio Mín.

Máx.

Fonte

Pedigree

Entrada 1,00
Entrada

9,05E+00

Entrada 2,10E-01

8,30E+00 1,01E+01

Empresa (1, 1, 1, 1, 1)

1,66E-01 2,14E-01 Empresa (1, 1, 1, 1, 1)

Entrada

Empresa (1, 1, 1, 1, 1)

1,06E+00
Entrada 6,5E-6

Autora

(4, 5, 5, 4, 2)

Fonte

Pedigree

j) Fluxos mássicos e energéticos de entradas e saídas para a etapa transporte do cenário A – 30 e F – 30
Substancias/Bem

Provedor/ Categoria (Ecoinvent)

RSD Mistos
Transporte
Arla
Água
Shed

transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5,
Cutoff, U - RoW
market for urea, as N, Cutoff, U - GLO
tap water production, conventional treatment, Cutoff, U - RoW
market for shed, Cutoff, U - GLO

Unidade Compartimento Fluxo
t

Matéria-prima

tkm
kg

Tecnosfera
Tecnosfera

kg
m2

Tecnosfera
Tecnosfera

Valor Médio Mín.

Máx.

Entrada 8,45E-01
Entrada

Empresa (1, 1, 1, 1, 1)
7,02E+00 8,50E+00
1,40E-01 1,81E-01 Empresa (1, 1, 1, 1, 1)

Entrada

Empresa (1, 1, 1, 1, 1)

7,65E+00
Entrada 1,78E-01
8,94E-01
Entrada 5,87E-6

Autora

(4, 5, 5, 4, 2)
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k) Fluxos mássicos e energéticos de entradas e saídas para a etapa transporte do cenário A – 60 e F – 60
Substancias/Bem

Provedor/ Categoria (Ecoinvent)

Unidade Compartimento Fluxo

RSD Mistos
Transporte
Arla
Água
Shed

transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5,
Cutoff, U - RoW
market for urea, as N, Cutoff, U - GLO
tap water production, conventional treatment, Cutoff, U - RoW
market for shed, Cutoff, U - GLO

t

Matéria-prima

tkm
kg

Tecnosfera
Tecnosfera

kg
m2

Tecnosfera
Tecnosfera

Valor Médio Mín.

Máx.

Fonte

Pedigree

Entrada 6,80E-01
Entrada

Empresa (1, 1, 1, 1, 1)
5,65E+00 6,84E+00
1,13E-01 1,46E-01 Empresa (1, 1, 1, 1, 1)

Entrada

Empresa (1, 1, 1, 1, 1)

6,15E+00
Entrada 1,43E-01
7,20E-01
Entrada 5,10E-6

Autora

(4, 5, 5, 4, 2)

l) Fluxos mássicos e energéticos de entradas e saídas para a etapa aterro sanitário do cenário Aterro – 100
Substancias/ Provedor/ Categoria
Bem
(Ecoinvent)
RSD
Solo p/ cosoil,resource/unspecified
bertura
market for electricity, low voltage,
Energia
Cutoff, U - BR
tap water production, conventional
Água
treatment, Cutoff, U - RoW
Diesel para market for diesel, low-sulfur, Cutoperação
off, U - RoW
Sanitary
market for sanitary landfill facility,
landfill
Cutoff, U - GLO
carbon dioxide, emission to air/unCO2
specified
CO2
carbon dioxide, emission to air/un(emissões
specified
fugitivas)
CH4
methane, emission to air/unspeci(emissões
fied
fugitivas)

Unidade Compartimento Fluxo

Valor Médio Mínimo

Máximo

Fonte

Pedigree

Empresa

(1, 1, 1, 1, 1)

Empresa

(1, 1, 1, 1, 1)

Empresa

(1, 1, 1, 1, 1)

Empresa

(1, 4, 1, 1, 1)
(4, 5, 5, 4, 2)

t

Matéria-prima

Entrada 1,00E+00

kg

Biosfera

Entrada 2,19E+02

6,84E+01 6,06E+02

kWh

Tecnosfera

Entrada 5,92E-01

2,88E-01 9,37E+00

kg

Biosfera

Entrada 3,91E+00

2,69E+00 6,33E+00

kg

Tecnosfera

Entrada 1,49E+00

Itens

Tecnosfera

Entrada 3,65E-8

Autora

Tecnosfera

Saída

4,07E+01

Tchobanoglous e Kreith
(4, 1, 1, 1, 1)
(2002)

Tecnosfera

Saída

1,29E+01

Tecnosfera

Saída

5,21E+00

kg
kg

Relatório técnico

kg

(1, 4, 1, 1, 1)
Relatório técnico
(1, 4, 1, 1, 1)
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nitrogen oxides, emission to air/unspecified
sulfur oxides, emission to air/unSOx
specified
VOC, emission to air/unspecified
VOC´s
Dioxinas & dioxins and furans, emission to
Furanos
air/unspecified
particulates, emission to air/unMP
specified
carbon monoxide, emission to
CO
air/unspecified
Energia
RSD Tratado
NOx

kg
kg
kg
kg
kg
kg
MW
t

Relatório técnico

Tecnosfera

Saída

1,43E-02

5,89E-03 1,74E-02

(1, 1, 1, 1, 1)

Tecnosfera

Saída

8,20E-04

7,54E-04 8,81E-04 Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)

Tecnosfera

Saída

4,19E-05

3,26E-05 5,96E-05 Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)

Tecnosfera

Saída

2,33E-15

1,60E-15 2,98E-15 Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)

Tecnosfera

Saída

6,78E-04

2,00E-04 1,05E-03 Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)

Tecnosfera
Produto
Produto

Saída
Saída
Saída

2,34E-02
5,52E-02
1,00E+00

Relatório técnico
1,86E-02 3,37E-02
9,03E-02 4,93E-02 Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)

m) Fluxos mássicos e energéticos de entradas e saídas para a etapa aterro sanitário do cenário A – 30 e F - 30
Substancias/ Provedor/ Categoria
Bem
(Ecoinvent)
RSD
Solo p/
soil,resource/unspecified
cobertura
market for electricity, low voltage,
Energia
Cutoff, U - BR
tap water production, conventional
Água
treatment, Cutoff, U - RoW
Diesel para market for diesel, low-sulfur, Cutoperação
off, U - RoW
Sanitary
market for sanitary landfill facility,
landfill
Cutoff, U - GLO
carbon dioxide, emission to air/unCO2
specified
CO2
carbon dioxide, emission to air/un(emissões
specified
fugitivas)

Unidade Compartimento Fluxo

Valor Médio Mínimo

Máximo

Fonte

Pedigree

Empresa

(1, 1, 1, 1, 1)

Empresa

(1, 1, 1, 1, 1)

Empresa

(1, 1, 1, 1, 1)

Empresa

(1, 4, 1, 1, 1)

t

Matéria-prima

Entrada 8,45E-01

kg

Biosfera

Entrada 1,85E+02

5,78E+01 5,12E+02

kWh

Tecnosfera

Entrada 5,00E-01

2,43E-01 7,92E+00

kg

Biosfera

Entrada 3,31E+00

2,28E+00 5,35E+00

kg

Tecnosfera

Entrada 1,26E+00

Itens

Tecnosfera

Entrada 2,79E-8

Autora

Tecnosfera

Saída

4,53E+01

Tchobanoglous e Kreith
(4, 1, 1, 1, 1)
(2002)

Tecnosfera

Saída

1,09E+01

kg
kg

Relatório técnico
(1, 4, 1, 1, 1)
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CH4
(emissões
fugitivas)

methane, emission to air/unspecikg
fied

nitrogen oxides, emission to air/unNOx
specified
sulfur oxides, emission to air/unSOx
specified
VOC, emission to air/unspecified
VOC´s
Dioxinas & dioxins and furans, emission to
Furanos
air/unspecified
particulates, emission to air/unMP
specified
carbon monoxide, emission to
CO
air/unspecified
Energia
RSD Tratado

kg
kg
kg
kg
kg
kg
MW
t

Relatório técnico
Tecnosfera

Saída

4,41E+00

(1, 4, 1, 1, 1)

Tecnosfera

Saída

1,20E-02

4,98E-03 1,47E-02

Tecnosfera
Tecnosfera

Saída
Saída

6,93E-04
3,54E-05

6,37E-04 7,45E-04 Relatório técnico
2,76E-05 5,04E-05 Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)

Tecnosfera

Saída

1,97E-15

1,35E-15 2,52E-15 Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)

Tecnosfera

Saída

5,73E-04

1,69E-04 8,88E-04 Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)

Tecnosfera
Produto
Produto

Saída
Saída
Saída

1,98E-02
4,66E-02
8,45E-01

Relatório técnico
1,57E-02 2,85E-02
4,17E-02 7,63E-02 Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)

Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)

(1, 1, 1, 1, 1)

n) Fluxos mássicos e energéticos de entradas e saídas para a etapa aterro sanitário do cenário A – 60 e F - 60
Substancias/ Provedor/ Categoria
Bem
(Ecoinvent)
RSD
Solo p/ cosoil,resource/unspecified
bertura
market for electricity, low voltage,
Energia
Cutoff, U - BR
tap water production, conventional
Água
treatment, Cutoff, U - RoW
Diesel para market for diesel, low-sulfur, Cutoperação
off, U - RoW
Sanitary
market for sanitary landfill facility,
landfill
Cutoff, U - GLO
carbon dioxide, emission to air/unCO2
specified
carbon dioxide, emission to air/unCO2
specified

Unidade Compartimento Fluxo

Valor Médio Mínimo

Máximo

Fonte

Pedigree

Empresa

(1, 1, 1, 1, 1)

Empresa

(1, 1, 1, 1, 1)

Empresa

(1, 1, 1, 1, 1)

Empresa

(1, 4, 1, 1, 1)

t

Matéria-prima

Entrada 6,80E-01

kg

Biosfera

Entrada 1,49E+02

4,65E+01 4,12E+02

kWh

Tecnosfera

Entrada 4,02E-01

1,96E-01 6,37E+00

kg

Biosfera

Entrada 2,66E+00

1,83E+00 4,30E+00

kg

Tecnosfera

Entrada 1,01E+00

Itens

Tecnosfera

Entrada 1,95E-8

Autora

Tecnosfera

Saída

2,76E+01

Tchobanoglous e Kreith
(4, 1, 1, 1, 1)
(2002)

Tecnosfera

Saída

8,77E+00

kg
kg

Relatório técnico

(1, 4, 1, 1, 1)

139

(emissões
fugitivas)
CH4
(emissões
fugitivas)

methane, emission to air/unspecikg
fied

nitrogen oxides, emission to air/unNOx
specified
sulfur oxides, emission to air/unSOx
specified
VOC, emission to air/unspecified
VOC´s
Dioxinas & dioxins and furans, emission to
Furanos
air/unspecified
particulates, emission to air/unMP
specified
carbon monoxide, emission to
CO
air/unspecified
Energia
RSD Tratado

kg
kg
kg
kg
kg
kg
MW
t

Relatório técnico
Tecnosfera

Saída

3,55E+00

(1, 4, 1, 1, 1)

Tecnosfera

Saída

9,69E-03

4,00E-03 1,18E-02

Tecnosfera
Tecnosfera

Saída
Saída

5,58E-04
2,85E-05

5,13E-04 5,99E-04 Relatório técnico
2,22E-05 4,05E-05 Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)

Tecnosfera

Saída

1,58E-15

1,09E-15 2,03E-15 Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)

Tecnosfera

Saída

4,61E-04

1,36E-04 7,15E-04 Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)

Tecnosfera
Produto
Produto

Saída
Saída
Saída

1,59E-02

1,27E-02 2,29E-02

Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)

3,75E-02
6,80E-01

6,14E-02 3,35E-02 Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)

Relatório técnico

(1, 1, 1, 1, 1)
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ANEXO E – Inventário Econômico
a) Custos para etapa coleta que concerne a todos os cenários
Ordem

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
3
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

Descrição da atividade
Coleta de resíduos
Custo de Investimento
Veículos e Equipamentos
Consumo
Impostos e seguros
Manutenção
Pneus
Monitoramento de frota
Contêineres
Aquisição
Manutenção e reposição de perdas
Despesas iniciais com implantação
Custo de Manutenção e Operação
Mão de obra
Salário
Encargos sociais
Vale transporte
Auxilio refeição
Uniformes e EPI's
Benefícios e despesas indiretas
Custo médio

Unidade
t/ano
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t

Custo
452977,07
199,60
127,78
88,52
1,50
31,50
2,79
3,47
71,20
52,21
18,99
0,62
93,73
91,12
43,93
42,01
2,00
3,18
2,61
81,95
375,28

Participação/Contribuição
53,00
34,05
23,59
0,40
8,39
0,74
0,92
18,97
13,91
5,06
0,17
24,98
24,28
11,71
11,20
0,53
0,85
0,69
21,84
100,00

Fonte
DMLU

Pedigree
(1, 1, 4, 1, 1)

DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU

(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)
(1, 1, 4, 1, 1)

b) Custos para etapa transbordo que concerne a todos os cenários
Ordem

1
1.1
1.2

Descrição da atividade
Resíduos recebidos
Custo de Investimento
Equipamentos
Consumo
Impostos e seguros

Unidade
t/ano
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t

Custo
527328
20,10
20,10
16,79
0,21

Participação/Contribuição
52,28
52,28
43,68
0,54

Fonte
DMLU

Pedigree
(1, 1, 1, 1, 1)

DMLU
DMLU
DMLU

(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
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1.3
1.4
1.5
1.6

Manutenção
Pneus
Deslocamento de equipamento
Monitoramento de frota
Custo de Manutenção e Operação
Mão de obra
Salário
Encargos sociais
Vale transporte
Auxilio refeição
Uniformes e EPI's
Apoio operacional
Manutenção
Instalações
Estruturas
Pavimentação
Conservação
Benefícios e despesas indiretas
Custo médio

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t

1,81
1,23
0,01
0,05
11,46
10,37
5,81
2,77
0,27
1,51
0,16
0,50
0,43
0,03
0,03
0,36
0,02
6,89
38,45

4,70
3,20
0,02
0,13
29,79
26,97
15,12
7,22
0,69
3,93
0,41
1,29
1,13
0,07
0,07
0,93
0,06
17,93
100,00

DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU

(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)

Fonte
SLU

Pedigree
(1, 1, 1, 4, 2)

SLU

(1, 1, 1, 4, 2)

SLU
SLU
SLU

(1, 1, 1, 4, 2)
(1, 1, 1, 4, 2)
(1, 1, 1, 4, 2)

SLU
SLU
SLU

(1, 1, 1, 4, 2)
(1, 1, 1, 4, 2)
(1, 1, 1, 4, 2)

c) Custos para etapa compostagem aberta que concerne aos cenários A – 30 e A – 60
Ordem

1
1
2
3
4
5
6
7

Descrição da atividade
Compostagem Aberta
Custo de Investimento
Custos variáveis dos equipamentos
Custo de Manutenção e Operação
Mão-de-obra (salário e encargos sociais)
Uniformes e EPI's
Materiais, ferramentas e utensílios
Custos fixos dos equipamentos
Custos fixos da usina
Equipe de apoio
Despesas administrativas
Benefícios e despesas indiretas

Unidade
t/ano
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t

Custo
156000,00
6,26
6,26
45,29
32,08
1,37
0,05
2,66
4,71
1,50
2,92
10,55

Participação/Contribuição
10,09
10,09
72,92
51,65
2,21
0,09
4,29
7,58
2,41
4,70
16,99
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1
2

Lucro
Tributos
Custo médio

R$/t
R$/t
R$/t

1,70
8,85
62,11

2,74
14,25
100,00

SLU
SLU
SLU

(1, 1, 1, 4, 2)
(1, 1, 1, 4, 2)
(1, 1, 1, 4, 2)

Participação/Contribuição
3,76
0,40
0,01
0,33
0,06
3,36
0,56
2,40
0,17
0,03
0,10
0,08
0,03
96,11
83,80
21,28
27,63
0,92
23,44
0,31
0,77
0,56
2,37
6,53
1,20
11,11
9,48
0,11

Fonte

Pedigree

DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU

(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)

DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU

(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)

d) Custos para etapa aterro sanitário que concerne a todos os cenários
Ordem
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
3
3.1
3.2

Descrição da atividade
Custo de Investimento
Pré-implantação
Estudo de viabilidade
Aquisição do terreno
Projeto e licenciamento
Implantação
Infraestrutura Geral
Células de disposição
Sistema de tratamento dos percolados
Sistema de drenagem de águas superficiais
Áreas verdes
Instalações de apoio
Administração
Custo de Manutenção e Operação
Operação
Células de disposição
Disposição de resíduos
Sistema de drenagem de percolados e gases
Tratamento do percolado
Sistema de drenagem de águas superficiais
Áreas verdes
Monitoramento
Equipe de operação
Administração
Encerramento
Pós-encerramento
Tratamento do percolado
Áreas verdes

Unidade
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t

Custo
2,70
0,29
0,01
0,24
0,04
2,41
0,4
1,72
0,12
0,02
0,07
0,06
0,02
69,01
60,17
15,28
19,84
0,66
16,83
0,22
0,55
0,4
1,7
4,69
0,86
7,98
6,81
0,08

143

3.3
3.4
3.5
1
2
3
4

Monitoramento
Equipe de manutenção
Administração
Benefícios e despesas indiretas
Impostos e taxas (pré-implantanção)
Impostos e taxas (implantanção)
Impostos e taxas (operação)
Impostos e taxas (pós-encerramento)
Custo médio

R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t
R$/t

0,1
0,8
0,19
0,09
0,01
0,02
0,04
0,02
71,80

0,14
1,11
0,26
0,13
0,01
0,03
0,06
0,03
100,00

DMLU
DMLU
DMLU

(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)

DMLU
DMLU
DMLU
DMLU
DMLU

(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)

144

ANEXO F – Inventário Social
As questões foram divididas em: i. dados dos trabalhadores (neste item as informações requeridas, foram em relação ao salário, número de
trabalhadores, inserção de catadores, carga horária, horas extras e trabalho infantil), ii. associativismo e negociação coletiva, iii. encargos sociais,
iv. saúde e segurança dos trabalhadores. Os questionários foram aplicados a responsáveis técnicos das diferentes empresas que operam o SGRSD.
A compostagem é a única etapa que não detém de informações do município de Porto Alegre.
a) Dados brutos do inventário social na etapa coleta dos RSD
Item

Coleta Automati- Coleta Automati- Coleta Domicizada 1
zada 2
liar

Número de colaboradores
Remuneração média mensal

24
1150-5800

Nível mínimo de escolaridade dos colaboradores**
Número médio de horas por dia para cada colaborador
40 h
Uso de horas extras
Existe alguma associação dos colaboradores dessa
atividade
Sexo dos colaboradores
Inserção de catadores
Inserção de jovens aprendizes
Periodicidade de treinamentos relacionadas a medidas de segurança
Plano de ação para segurança de trabalho
Registros de acidente de trabalho

5h por semana

26
1200 - 6700

1

Categorias de impacto relacionado

404
1300 - 5800

1
44 h
41 h 50 min
4 h 30 min por se- 7 h 30 min por
mana
semana

Unidade
pessoa

Salário justo

R$/mês*pessoa

1 Salário justo

R$/mês*pessoa

Horas de trabalho

h/semana*pessoa

Horas de trabalho
h/semana*pessoa
Associativismo e negociasim: 24
não:
sim: 25 não:
sim:
não:
ção coletiva
pessoa
Oportunidades iguais/discriF: 9 M: 51
F: 1 M: 24
F: M:
minação
%
Oportunidades iguais/discri0
0
0 minação
pessoa
Oportunidades iguais/discri2
0
0 minação
pessoa
Saúde e segurança dos cola- frequência de treinamento
Semestral
Anual
Anual
boradores
/ano*pessoa
Saúde e segurança dos colaPPRA/PCMSO
PPRA/PCMSO
PPRA/PCMSO
boradores
Documentação
Saúde e segurança dos cola0
0
0 boradores
a cada 3 anos

Número de trabalhadores menor de 14 anos
0
0
** 1. Fundamental incompleto, 2. F. completo, 3. Médio Incomp. 4. M. completo, 5. Sem resposta

0 Trabalho infantil

pessoa

145

b) Dados brutos do inventário social na etapa transbordo dos RSD
Item

Transbordo

Número de colaboradores*

Categorias de impacto relacionado

Unidade

99

Remuneração média mensal

1102 - 8500

Nível mínimo de escolaridade dos colaboradores**

Salário justo

R$/mês*pessoa

1 Salário justo

R$/mês*pessoa

Número médio de horas por semana para cada colaborador

40h

Horas de trabalho

Hrs/semana*pessoa

Uso de horas extras

2 h 30 min

Horas de trabalho

Hrs/semana*pessoa

Existe alguma associação dos colaboradores dessa atividade

sim: 19

Sexo dos colaboradores

F: 3 M: 96

não: 30

Associativismo e negociação coletiva

Hrs/pessoa

Oportunidades iguais/discriminação

%

Inserção de catadores

6 Oportunidades iguais/discriminação

%

Inserção de jovens aprendizes

0 Oportunidades iguais/discriminação

%

Periodicidade de treinamentos relacionadas a medidas de segurança

Anual

Saúde e segurança dos colaboradores

frequência de treinamento /ano*pessoa

Plano de ação para segurança de trabalho

PPRA/PCMSO

Saúde e segurança dos colaboradores

Documentação

Registros de acidente de trabalho

4 Saúde e segurança dos colaboradores

Número de trabalhadores menor de 14 anos
0 Trabalho infantil
** 1. Fundamental incompleto, 2. F. completo, 3. Médio Incomp. 4. M. completo, 5. Sem resposta

a cada 3 anos
pessoa

c) Dados brutos do inventário social na etapa compostagem dos RSD
Item

Compostagem

Número de colaboradores
Remuneração média mensal
Nível mínimo de escolaridade dos colaboradores**

Categorias de impacto relacionado

Unidade

103
1100- 7900

Salário justo

R$/mês*pessoa

1 Salário justo

R$/mês*pessoa

Número médio de horas por semana para cada colaborador 40h
Horas de trabalho
** 1. Fundamental incompleto, 2. F. completo, 3. Médio Incomp. 4. M. completo, 5. Sem resposta

Hrs/semana*pessoa
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d) Dados brutos do inventário social na etapa transporte dos RSD
Item

Transporte

Categorias de impacto relacionado

Número de colaboradores*
Remuneração média mensal

Unidade

98
1025 - 6800

Nível mínimo de escolaridade dos colaboradores**

Salário justo

R$/mês*pessoa

1 Salário justo

R$/mês*pessoa

Número médio de horas por dia para cada colaborador

40 h

Horas de trabalho

Hrs/semana*pessoa

Uso de horas extras

9h

Hrs/semana*pessoa

Existe alguma associação dos colaboradores dessa atividade

sim: 98

Horas de trabalho
Associativismo e negociação coletiva

Sexo dos colaboradores

F: 7 M: 91

Oportunidades iguais/discriminação

%

Inserção de catadores

1 Oportunidades iguais/discriminação

%

Inserção de jovens aprendizes
Periodicidade de treinamentos relacionadas a medidas de segurança

5 Oportunidades iguais/discriminação
Anual

%
frequência de treinamento /ano*pesSaúde e segurança dos colaboradores soa

Plano de ação para segurança de trabalho

PPRA/PCMSO

Saúde e segurança dos colaboradores Documentação

não: 0

Registros de acidente de trabalho

1 Saúde e segurança dos colaboradores

Número de trabalhadores menor de 14 anos

0 Trabalho infantil

Hrs/pessoa

a cada 4 anos
pessoa

* Entre parênteses são terceirizados
** 1. Fundamental incompleto, 2. F. completo, 3. Médio Incomp. 4. M. completo, 5. Sem resposta

e) Dados brutos do inventário social nas etapas aterro sanitário e valorização energética do biogás
Item

CRVR

Biotermica

Número de colaboradores*

89 (54)

89 (54)

Remuneração média mensal dos colaboradores diretos

1400 - 9600

1400 - 9600

Nível mínimo de escolaridade dos colaboradores**
Número médio de horas por dia para cada colaborador
Uso de horas extras
Existe alguma associação dos colaboradores dessa atividade

2
44

Categorias de impacto relacionado

Unidade

Salário justo

R$/mês*pessoa

2 Salário justo

R$/mês*pessoa

44 Horas de trabalho

2 h 30 min
2 h 30 min
Horas de trabalho
sim: 89
não: sim: 89
não: Associativismo e negociação co0
0
letiva

Hrs/semana*pessoa
Hrs/semana*pessoa
Hrs/pessoa
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Sexo dos colaboradores
Inserção de catadores
Inserção de jovens aprendizes
Periodicidade de treinamentos relacionadas a medidas de segurança
Plano de ação para segurança de trabalho
Registros de acidente de trabalho
Número de trabalhadores menor de 14 anos

Oportunidades iguais/discriminação
Oportunidades iguais/discrimina0
0 ção
Oportunidades iguais/discrimina1
1 ção
Saúde e segurança dos colaboraMensal
Mensal
dores
Saúde e segurança dos colaboraPPRA/PCMSO PPRA/PCMSO dores
Saúde e segurança dos colabora0
0 dores
F: 7 M: 82

F: 7 M: 82

0

0 Trabalho infantil

* Entre parênteses são terceirizados
** 1. Fundamental incompleto, 2. F. completo, 3. Médio Incomp. 4. M. completo, 5. Sem resposta

%
%
%
frequência de treinamento
/ano*pessoa
Documentação
a cada 3 anos
pessoa

148

