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RESUMO 

 
REICHERT, Geraldo Antônio.  Apoio à tomada de decisão por meio da avaliação do ciclo 

de vida em sistemas de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos: o caso 
de Porto Alegre.  276p.  Tese (Doutorado) – Universidade Federal Rio Grande do Sul. 
Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental. Porto Alegre, Brasil. 2013. 

 

Esta Tese tem como objetivo avaliar, a partir da avaliação do ciclo de vida, a participação de 
diferentes atores na construção de sistemas sustentáveis de gerenciamento integrado de resí-
duos sólidos urbanos (RSU) para fins de apoio à tomada de decisão na escolha de cenários 
futuros de gerenciamento. Participaram da pesquisa atores vinculados profissionalmente ao 
órgão municipal gestor de resíduos e outros técnicos externos que tinham vínculo com a área 
ambiental e de gestão de resíduos.  Através de técnicas estruturadas, os atores foram convida-
dos a construir cenários futuros, utilizando como base o cenário atual e definindo opções de 
coleta, de tratamento e de destinação final; bem como na definição de pesos a serem adotados 
na ponderação dos indicadores e subíndices de sustentabilidade. A metodologia desenvolvida 
foi aplicada ao sistema de gerenciamento de RSU da cidade de Porto Alegre, adotando-se os 
dados e informações referentes ao ano de 2011. O inventário do ciclo de vida (ICV) foi reali-
zado pelo programa computacional IWM-2. Foram calculados indicadores e subíndices ambi-
entais, econômicos e sociais para a avaliação de impacto do ciclo de vida (AICV), sendo cal-
culado um índice de sustentabilidade geral utilizado para hierarquização do cenário atual e 
dos construídos. O estudo realizado permitiu demonstrar que os cenários construídos com 
participação exclusivamente dos atores do órgão municipal apresentaram maior nível de cole-
ta diferenciada, maior cobertura da coleta automatizada, maior participação do processo de 
compostagem como forma de tratamento e uma menor disposição de rejeitos em aterro sanitá-
rio. A digestão anaeróbia aparece como opção de tratamento nos cenários montados pelos 
dois grupos (atores do órgão municipal e todos os atores). Os dois grupos mostraram rejeição 
à tecnologia da incineração, tanto na montagem inicial dos cenários quanto na hierarquização 
desses com base na percepção pessoal de sustentabilidade dos mesmos. O cenário construído 
com a visão otimista de todos os atores resultou no melhor desempenho para os subíndices de 
sustentabilidade ambiental e social; ficou, porém com o pior desempenho econômico (maior 
custo unitário entre todos os cenários). Já o cenário construído com a visão otimista dos atores 
do órgão municipal teve o melhor desempenho econômico, ficando em terceiro nos critérios 
ambiental e social. Utilizado o índice de sustentabilidade geral, calculado com a ponderação 
dos pesos atribuídos pelos atores aos subíndices (ambiental, econômico e social), o melhor 
desempenho geral foi do cenário construído pelos atores municipais. Conclui-se ainda que, 
quando são montados cenários futuros de gerenciamento de RSU, as tecnologias de coleta 
automatizada e diferenciada, os tratamentos de compostagem, a digestão anaeróbia, o CDR 
(combustível derivado de resíduos) e a incineração devem ser consideradas e avaliados, sendo 
a ferramenta de AICV apropriada para apoio à decisão na escolha de modelos sustentáveis. 

Palavras-chave: sustentabilidade, indicadores e índices, atores sociais, IWM-2, ACV            
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ABSTRACT 

 
REICHERT, Geraldo Antônio.  Decision-making support through life cycle assessment of 

integrated municipal solid waste management systems: the case of Porto Alegre.  
276p. Thesis (Dr.) – Federal University of Rio Grande do Sul. Institute of Hydraulic Re-
search. Graduate Program in Hydraulic Resources and Environmental Sanitation. Porto 
Alegre, Brazil. 2013. 

 

This thesis aims to evaluate, through life cycle assessment, the participation of different 
stakeholders in building sustainable integrated municipal solid waste (MSW) management 
systems to provide decision-making support in the choice of future MSW management sce-
narios. Participant stakeholders were professionally linked to the municipal solid waste au-
thority and other external experts who were linked with the environmental subjects and solid 
waste management. Through structured techniques stakeholders were asked to build future 
scenarios, using as a basis the current scenario, and setting options for the MSW collection, 
treatment and disposal, and the definition of weights to be adopted in the weighting of indica-
tors and sub-indices of sustainability. The developed methodology was applied to the MSW 
management system of the city of Porto Alegre, adopting the data and information relating to 
the year 2011. The software IWM-2 was used in order to get the life cycle inventory (LCI) 
data. Environmental, economic and social indicators and sub-indices were calculated for life 
cycle impact assessment (LCIA). An overall sustainability index was calculated and used to 
ranking current and constructed scenarios. The study has demonstrated that scenarios con-
structed exclusively with the participation of municipal authority stakeholders showed higher 
level of origin separate collection, greater coverage of automated collection (containeriza-
tion), greater participation of composting treatment process and a lower waste disposal into 
sanitary landfill. Anaerobic digestion appears as an option to be used in the settings assembled 
by the two groups (municipal stakeholders and all stakeholders). The two groups of stake-
holders showed rejection of incineration technology, both in the initial assembly and in the 
hierarchy of these scenarios based on personal perception of thereof sustainability. The sce-
nario built with the optimistic view of all stakeholders resulted in better performance for the 
environmental and social sustainability sub-indices, however, with the worst economic per-
formance (higher unit cost between all scenarios). The scenario built with the optimistic view 
of the municipal authority stakeholders had the best economic performance, ranking third in 
the environmental and social criteria. The overall sustainability index, calculated trough 
weighing of the weights assigned by the stakeholders to the sub-indices (environmental, eco-
nomic and social), showed that the best overall performance of all scenarios was the munici-
pal authority stakeholders scenario. We also conclude that, when future scenarios are mount-
ed, MSW management technologies for segregated and container collection, treatments as 
composting, anaerobic digestion, RDF (Refuse Derived Fuel) and incineration should be con-
sidered and evaluated; and that the LCIA tool is appropriated for decision-making support in 
order to get sustainable MSW systems. 

Keywords: sustainability, indicators and indices, stakeholders, IWM-2, LCA    
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Definição do problema 

O correto gerenciamento dos resíduos sólidos é um dos principais desafios dos 

grandes centros urbanos no início deste novo milênio. Até bem pouco tempo atrás, no Brasil e 

na América Latina, as ações no campo dos resíduos sólidos restringiam-se à limpeza urbana, 

ou seja, os recursos eram destinados somente à coleta e à limpeza das vias públicas, ficando o 

tratamento e a disposição final dos resíduos completamente relegados.  

Ao longo das últimas duas décadas várias ações e projetos têm sido propostos pa-

ra a melhoria da disposição final e o tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Dados da Pes-

quisa Nacional Saneamento Básico – PNSB – apontam uma evolução de 1,1 %, em 1989, 

para 27,7 % dos municípios do Brasil, em 2008, que dispõem seus resíduos de forma correta 

em aterros sanitários (IBGE, 2010). Em termos de massa de resíduos, os dados apontam que 

somente 58,3 % dos resíduos tem tratamento adequado em aterros sanitário, mostrando que o 

problema da disposição inadequada permanece, principalmente nos pequenos municípios. 

Ainda, segundo a mesma pesquisa, somente 18 % dos municípios têm algum programa de 

coleta seletiva e o índice de compostagem é da ordem de, apenas, 1 % do total. 

Muitas das soluções que têm sido propostas trazem em si o equívoco da autossufi-

ciência. São soluções isoladas e estanques, que não contemplam a questão dos resíduos do 

momento de sua geração até a destinação final, passando pelo seu tratamento. Estas “solu-

ções”, mesmo sendo boas em princípio, não conseguem resolver o problema como um todo. 

De que adianta uma coleta e uma limpeza pública bem feitas, se os resíduos são colocados em 

um “lixão”? De que adianta uma coleta seletiva, se não há uma estrutura de beneficiamento 

dos materiais ou um estudo de mercado para a venda destes? De que adianta uma unidade de 

compostagem, se os resíduos recicláveis, por estarem sujos, tem baixo valor comercial? E se o 

composto estiver contaminado com metais pesados e outras substâncias químicas? De que 

adianta aterros bem executados, se colocarmos neles cada vez mais resíduos, em espaços cada 

vez mais raros, principalmente em grandes centros urbanos? 

Além da falta de sistemas eficientes e abrangentes de reciclagem e recuperação de 
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resíduos, verifica-se um crescimento constante da geração per capita média de resíduos sóli-

dos no Brasil, que atualmente é de 0,9 kg/hab.d, e que chega a 1,5 kg/hab.d em algumas capi-

tais brasileiras. Há 15 anos esta geração per capita era de apenas 0,5 kg/hab.d na média naci-

onal (CEMPRE, 2008a). 

Estes números levam à estimativa da geração de cerca de 180 mil toneladas diá-

rias de resíduos sólidos urbanos no país, que se não forem corretamente coletados, tratados e 

destinados, podem gerar impactos negativos tanto na qualidade do ar das cidades quanto inter-

ferências negativas nos recursos hídricos. Resíduos não coletados acabam nos sistemas de 

drenagem de esgotos pluviais e cloacais, impedindo o correto funcionamento destes sistemas. 

Além disso, a qualidade das águas também pode ser afetada se os efluentes líquidos (os lixivi-

ados) de sistemas de compostagem e de aterros sanitários, por exemplo, não forem correta-

mente gerenciados e tratados. 

As soluções mundialmente mais adotadas baseiam-se no gerenciamento integrado 

dos resíduos sólidos, conceito que combina várias técnicas para o manejo dos distintos ele-

mentos do fluxo de resíduos. Em um sistema de gerenciamento integrado todos os elementos 

fundamentais são avaliados e utilizados, e todas as suas interfaces e conexões são considera-

das para se conseguir a solução mais eficaz e econômica (Tchobanoglous et al., 1993). 

Segundo Estados Unidos (1989) estabelece a seguinte hierarquia para o manejo de 

resíduos sólidos: 1. Redução na origem; 2. Reaproveitamento e reciclagem; 3. Tratamento; e 

4. Disposição final. 

Mas somente a simples hierarquização como proposta acima não é o suficiente pa-

ra a definição de qual o sistema integrado de gerenciamento de resíduos mais adequado para 

determinada cidade ou região. A utilização somente da hierarquização não permite o estabele-

cimento de um sistema otimizado ou que apresente os melhores resultados. 

Não está claro ainda, entretanto, como um sistema municipal de gerenciamento de 

resíduos sólidos pode ser desenvolvido de modo que seja integrado e sustentável. Segundo 

White et al. (1995), gerenciamento integrado e sustentável de resíduos sólidos é uma forma 

diferenciada de manejo de resíduos que combina diferentes métodos de coleta e tratamento 

para lidar com todos os materiais no fluxo de geração e descarte de resíduos, de maneira am-

bientalmente efetiva, economicamente viável e socialmente aceitável. Ainda segundo os 

mesmos autores, um sistema integrado inclui a segregação na origem e a coleta de todos os 

tipos de resíduos e de todas as fontes, seguido por uma, ou mais, das seguintes opções: recu-
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peração ou valorização secundária de materiais (reciclagem), tratamento biológico da matéria 

orgânica, tratamento térmico e aterro sanitário (com e sem recuperação de energia). 

Esforços consideráveis têm sido feitos na análise e pesquisa dos aspectos práticos 

dos sistemas municipais de manejo de resíduos (como coleta, transporte, tratamento e disposi-

ção final) e sobre a percepção das pessoas sobre separação na origem, reciclagem, incineração 

e aterro sanitário, mas os administradores e gerentes de sistemas de manejo de resíduos muitas 

vezes não têm a perspectiva de análise do sistema em longo prazo.  

Wilson et al. (2001) avaliaram os sistemas de manejo de resíduos de onze diferen-

tes programas-líder de gerenciamento municipal na Comunidade Europeia, em nove diferen-

tes países. Nesta avaliação, os aspectos econômico, social, político, ambiental, legal e técnico 

de cada programa específico foram explorados e analisados. Umas das principais conclusões 

deste estudo é que, em função do grande número de variáveis envolvidas e das diferentes 

questões intrínsecas a cada município, não há “um modo correto” para manejar os resíduos ou 

para criar um sistema integrado de gerenciamento. Mas há metodologias de como chegar ao 

melhor modo de fazê-lo; por isso, cada municipalidade deverá buscar o desenvolvimento de 

seu próprio modelo ou sistema, baseado nas características e peculiaridades locais. 

Kuhn (2003) designou como paradigmáticas as realizações científicas que geram 

modelos que, por período mais ou menos longo e de modo mais ou menos explícito, orientam 

o desenvolvimento posterior das pesquisas exclusivamente na busca da solução para os pro-

blemas por elas suscitados. No gerenciamento dos resíduos urbanos faz-se necessário uma 

mudança de paradigma, de busca de novos modelos, deixando de identificar os administrado-

res públicos como simples gestores de resíduos, e passando-os a gestores de recursos, seja 

este o composto, materiais para geração de energia ou calor, recuperação de materiais para 

(re)produção de bens de consumo, etc., sendo o resíduo sólido final apenas mais um material 

a ser gerenciado.  

A busca de sistemas de desenvolvimento sustentável também se aplica ao gerenci-

amento dos resíduos sólidos municipais. Sustentabilidade é um termo usado para definir ações 

e atividades humanas destinadas a suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem com-

prometer o futuro das próximas gerações, ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacio-

nada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os re-

cursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro, e tratando adequa-

damente os resíduos resultantes das atividades humanas. A “Agenda 21” (ONU, 1992), um 
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documento resultante do encontro mundial promovido pela organização das Nações Unidas – 

ONU – ocorrido no Rio de Janeiro, estabelece que um dos caminhos da construção da susten-

tabilidade passa obrigatoriamente pela participação da população na definição dos sistemas a 

serem adotados. Continua sendo um grande desafio aos administradores e gestores públicos 

estabelecerem e implementarem estes sistemas sustentáveis.  

Para a definição dos sistemas sustentáveis de manejo de resíduos a montagem de 

cenários com diferentes opções de coleta, de tratamento e de disposição final tem sido utiliza-

da. Cenários de gerenciamento de resíduos são as diferentes possíveis alternativas de manejo 

dos resíduos, que podem incluir as etapas de coleta, transporte, triagem centralizada, recicla-

gem de materiais, tratamento biológico, tratamento térmico e aterro sanitário. Quando o obje-

tivo é definição do melhor sistema para uma cidade, o que se busca é a combinação destas 

diferentes técnicas e tecnologias que resulte no sistema mais ambientalmente efetivo em ter-

mos de emissões gasosas, líquidas e de resíduo sólido final; em um custo mais viável; e que 

seja socialmente aceitável pela população. 

Nesta busca por novas formulações de sistemas de gerenciamento de resíduos a 

questão que se coloca é se “a participação social na definição de modelos de gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos urbanos resulta em um sistema mais sustentável do que modelos 

desenvolvidos somente com a participação de técnicos especialistas?”. 

 

1.2. Relevância e justificativa do trabalho 

A tomada de decisão na adoção de soluções de gerenciamento de resíduos sólidos 

no âmbito dos decisores municipais – e atualmente regionais (consórcios), com a implantação 

cada vez em maior número dos consórcios de municípios, consórcios esses incentivados pela 

Lei Federal 11.107/2005 – Lei dos Consórcios Públicos – (Brasil, 2005) e pela Lei Federal 

12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (Brasil, 2010) – é realizada, de 

maneira geral, empiricamente e sem critérios técnicos bem definidos. 

Este fato deve-se de um lado ao despreparo técnico e gerencial destes administra-

dores, mas também, fundamentalmente, à falta de uma metodologia aplicada que possibilite o 

auxílio à tomada de decisão no complexo campo de definições e escolhas de cenários de ge-

renciamento integrado de resíduos sólidos urbanos.  

No gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, dependendo das diferentes alterna-
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tivas e técnicas utilizadas para manejar, transportar, processar, tratar e dispor os resíduos, tem-

se potencial de geração de impactos ambientais resultantes das emissões gasosas, líquidas e 

resíduos finais das diversas etapas do sistema de manejo. 

No que diz respeito às emissões gasosas, o gerenciamento dos resíduos sólidos 

municipais tem uma importante participação na emissão dos gases que causam o aquecimento 

global (Estados Unidos, 2002). O aterro Bordo Poniente da Cidade do México, por exemplo, 

que recebe 12 mil toneladas de resíduos sólidos por dia é responsável por 15 % das emissões 

de gases causadores do efeito estufa naquela cidade (Cevallos, 2008). Ações que levam à re-

dução da geração na origem, ao aumento da reciclagem e da compostagem, e ao aproveita-

mento energético dos gases dos aterros sanitários reduzem as emissões destes gases. 

Outra grande fonte de emissão de gases poluentes no sistema de gerenciamento de 

resíduos está na etapa de coleta e de transporte, onde roteiros de coleta mal dimensionados e 

as distâncias cada vez maiores das unidades de tratamento, em especial as de disposição final 

(os aterros sanitários), são responsáveis pela emissão de níveis consideráveis de poluentes 

atmosféricos e de gás carbônico. Processos de tratamento como a incineração, a composta-

gem, a digestão anaeróbia e o próprio processo de reciclagem dos materiais também geram 

gases poluentes. 

O correto gerenciamento dos resíduos sólidos está diretamente ligado à manuten-

ção da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Eficácia nos serviços de coleta e lim-

peza urbana evita que os resíduos cheguem às redes de drenagem. Em uma avaliação realiza-

da por Cotrim (2007) os resíduos que chegam à rede de drenagem, especialmente em bacias 

hidrográficas urbanas com população de baixa renda, varia entre 3,4 a 5 % de todos os resí-

duos urbanos gerados na bacia. 

Nos aterros sanitários ocorre a emissão dos lixiviados, que são os líquidos oriun-

dos da decomposição dos resíduos orgânicos e das águas pluviais infiltradas pelo aterro. Os 

lixiviados têm altas cargas orgânicas (mesmo aterros mais velhos apresentam DQO – deman-

da química de oxigênio – acima de 10.000 mg/L) e altas concentrações de amônia (de 2.000 a 

3.000 mg/L). Além disso, estes lixiviados são de difícil tratabilidade. Mesmo os resíduos ditos 

seletivos (papel, plástico, vidro e metais) têm emissões líquidas que podem afetar negativa-

mente os recursos hídricos quando são submetidos aos processos de reciclagem. 

Quanto aos aterros sanitários, principal método de disposição final de resíduos só-

lidos utilizado no Brasil, estes têm restrições cada vez maiores à sua implantação. As comuni-
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dades das áreas vizinhas a estes empreendimentos, via de regra, não querem sua implantação. 

Além disso, aumentam também as restrições e os controles ambientais, o que por sua vez 

acarreta maiores custos de implantação e de operação. Devido a esta dificuldade de localiza-

ção de áreas para novos aterros, estes se localizam em áreas cada vez distantes dos centros 

urbanos, implicando em grandes distâncias de transporte, com maiores custos associados e 

maior emissão de gases pelos veículos transportadores. 

Por estas razões, a meta de um sistema de gerenciamento de resíduos deve ser en-

viar cada vez menos resíduos aos aterros, aumentando sua vida útil e diminuindo seu poten-

cial de causar impactos ambientais negativos.  

A limpeza urbana e o gerenciamento dos resíduos sólidos municipais correspon-

dem a uma fatia que varia de 5 a 15 % dos orçamentos públicos dos municípios – quanto me-

nor a população do município, maior a participação do setor no bolo orçamentário (CEPIS, 

2005). Na Cidade de Porto Alegre, por exemplo, a despesa com o gerenciamento dos resíduos 

sólidos gerados por cerca de 1,4 milhão de pessoas em 2010 foi de aproximadamente R$ 200 

milhões, o equivale a 5,6 % do orçamento anual total de Prefeitura Municipal (DMLU, 2011). 

Considerando que estes serviços consomem grande quantia de recursos é premente a constru-

ção de sistemas e soluções economicamente sustentáveis ao longo do tempo.  

O planejamento sistemático do setor de resíduos sólidos por parte do poder públi-

co (planos municipais, intermunicipais, microrregionais, estaduais e nacional) torna-se ainda 

mais relevante com a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em agosto de 2010 

(Lei Federal 12.305/2010). Esta nova legislação instituiu a obrigatoriedade da elaboração dos 

Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos por parte do município 

bem como os Planos Estaduais e Nacional de Resíduos Sólidos. Estabelece ainda a prioriza-

ção da redução na origem, da reciclagem e do tratamento dos resíduos (com a obrigatoriedade 

dos municípios estabelecerem metas de reciclagem e de redução de envio para aterro sanitá-

rio), destinando para aterros sanitários somente aqueles resíduos que não podem ser reapro-

veitados, os chamados rejeitos, bem como comprovação da viabilidade técnica e ambiental de 

tecnologias de recuperação enérgica de resíduos.  

Um movimento que já vinha acontecendo no Brasil, e que foi reforçado com a 

aprovação da PNRS, é a entrada de empresas estrangeiras tentando vender as mais diferentes 

tecnologias de tratamento de resíduos. Atualmente os decisores, na sua maioria técnicos e 

administradores municipais, não possuem os elementos necessários para decidir qual a melhor 
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solução para o seu município. Isso reforça a necessidade do desenvolvimento e utilização de 

técnicas estruturas de apoio à tomada de decisão na definição de sistemas de gerenciamento 

de resíduos urbanos. 

Fica explícita, pelo estabelecido na política de resíduos sólidos, a importância do 

estabelecimento de metodologias, aplicáveis à realidade brasileira, que atendam aos princípios 

e objetivos desta política, em especial a visão sistêmica da gestão dos resíduos, a sustentabili-

dade, e ao direito da sociedade à informação e ao controle social. 

Por fim, é de fundamental importância a participação social na definição do siste-

ma de gerenciamento a ser adotado em determinado município, pois conforme afirmam Joos 

et al. (1999), um sistema ou programa de gerenciamento de resíduos que ignora os aspectos 

sociais está fadado ao fracasso. Daí a relevância do estabelecimento de um procedimento me-

todológico que incorpore os atores sociais no processo de tomada de decisão. 

Desta forma, o sistema a ser adotado deverá atender ao tripé da sustentabilidade: 

ambiental, econômico e social. 
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2. HIPÓTESE E OBJETIVOS DA PESQUISA 

2.1. Hipótese da pesquisa 

A hipótese considerada neste trabalho é a de que quando são utilizadas técnicas 

estruturadas de apoio à decisão, a participação social na definição de modelos de gerencia-

mento integrado de resíduos sólidos urbanos resulta em um sistema mais sustentável do que 

modelos desenvolvidos somente com a participação de técnicos especialistas do órgão público 

responsável pelo setor. 

 

2.2. Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa é estruturar e avaliar distintas formas de apoio à 

tomada de decisão na definição de sistema municipal de gerenciamento integrado de resíduos 

sólidos urbanos, discutindo a sua viabilidade e sustentabilidade. Para isso foi considerada a 

participação exclusiva de técnicos especialistas do órgão municipal gestor de resíduos sólidos, 

e também a participação de outros atores sociais não necessariamente especialistas nesta área.  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

1. Avaliar as diferentes formas de definição de sistemas de gerenciamento de re-

síduos urbanos; 

2. Avaliar a importância da participação social, ou dos diferentes atores sociais 

envolvidos com o gerenciamento dos resíduos urbanos, na montagem de possí-

veis cenários ou alternativas futuras de gerenciamento e no processo final de 

escolha das melhores alternativas; 

3. Avaliar a aplicabilidade de ferramentas computacionais no processo de tomada 

de decisão de formação de planos de gerenciamento integrado de resíduos ur-

banos; 

4. Avaliar a sustentabilidade ambiental na avaliação dos cenários de gerencia-

mento dos resíduos; 
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5. Avaliar a sustentabilidade econômica na avaliação dos cenários de gerencia-

mento de resíduos; 

6. Avaliar a sustentabilidade social na avaliação dos cenários de gerenciamento 

de resíduos; 

7. Estabelecer um índice de sustentabilidade geral na avaliação de cenários de ge-

renciamento de resíduos sólidos urbanos; 

8. Verificar os impactos do ciclo de vida por etapa do sistema de gerenciamento 

integrado: coleta, tratamento e disposição final; 

9. Testar a metodologia proposta em uma situação real de tomada de decisão de 

diferentes cenários futuros de gerenciamento de resíduos sólidos para o muni-

cípio de Porto Alegre, RS. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 

3.1.1. Definição de resíduos e de resíduos sólidos urbanos – RSU 

Várias definições têm sido utilizadas para “resíduos” de modo geral e de modo 

particular para resíduos sólidos urbanos. Segundo McDougall et al. (2001) “resíduos sólidos” 

podem ser definidos como materiais para os quais não há uso econômico corrente ou em um 

futuro próximo e para os quais tratamento e/ou destino final são requeridos. Outra definição 

descrita pelos autores (definição que é adotada pelo PNUMA – Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente) diz que “resíduos sólidos” são objetos que os seus proprietários não 

querem, não necessitam ou para os quais não tem mais nenhum uso, e para os quais tratamen-

to e/ou disposição final será necessária.  

Segundo a NBR 10.004 (ABNT, 2004) “resíduos sólidos” são resíduos nos esta-

dos sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospita-

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

provenientes de sistemas de tratamento de água, que são os gerados em equipamentos e insta-

lações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tor-

nem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para 

isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 

A política nacional de resíduos sólidos (Lei Federal no 12.305/2010) define como 

“resíduos sólidos” o material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede nos estados sólido ou semissólido, 

bem como gases em recipientes e líquidos que não possam descartadas nas redes de esgotos. 

A mesma Lei ainda define o termo “rejeito”, que é o resíduo sólido que, depois de esgotadas 

todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis não apresenta outra possibilidade que não a disposição final ambien-

talmente adequada. 

A Lei dos Resíduos Sólidos diferencia ainda os termos “gestão” e “gerenciamen-

to”. Segunda a PNRS, gerenciamento de resíduos sólidos é o conjunto de ações exercidas nas 
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etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente ade-

quada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acor-

do com os planos estabelecidos. Ou seja, “gerenciamento” é o termo a ser utilizado ao se tra-

tar da logística do manejo de resíduos urbanos. 

Já o termo “gestão integrada de resíduos sólidos”, segundo a mesma Lei, é o con-

junto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a conside-

rar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a 

premissa do gerenciamento sustentável. 

Os incisos I e V do art. 30 da Constituição Federal estabelecem como atribuição 

municipal legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente quanto à organização dos 

seus serviços públicos. Fica, portanto, definida claramente a competência do Município quan-

to ao gerenciamento dos serviços de limpeza urbana, fato que tradicionalmente vem ocorren-

do no Brasil. Segundo a Lei Federal no 11.107/2005 os municípios podem se unir formando 

consórcios públicos para gerenciar total ou parcialmente a limpeza pública e dos resíduos só-

lidos. Sendo um tema de competência local, ou seja, dos municípios, a definição de quais re-

síduos fazem parte dos resíduos urbanos varia de acordo com o município. 

Há vários tipos de classificação de resíduos sólidos que se baseiam em determina-

das características ou propriedades identificadas. No contexto do gerenciamento municipal a 

classificação mais utilizada é a em função da origem (do local onde o resíduo é gerado): 

– residencial ou domiciliar; 

– comercial e institucional; 

– industrial; 

– de serviços de saúde; 

– públicos (de varrição, capina, podas e limpeza de parques e praças); 

– especiais (volumes e perigosos domésticos). 

Das tipologias listadas acima, são de responsabilidade da municipalidade os resí-

duos residenciais ou domiciliares, os comerciais e institucionais de pequenos volumes diários 

(via de regra até 100 L/d) e os resíduos públicos. 

O Código Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre – Lei Complementar 

no 234/1990 – (Porto Alegre, 1990) define como sendo de responsabilidade exclusiva do exe-

cutivo municipal o gerenciamento (coleta, tratamento e destino final) dos resíduos ordinários 

domiciliares – incluindo os seletivos – e dos resíduos públicos, que são os resíduos sólidos 
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provenientes dos serviços de limpeza urbana executados nas vias e logradouros públicos. Nos 

resíduos domiciliares estão inclusos os comerciais e institucionais com características simila-

res aos residenciais e que não ultrapassem ao volume de 100 litros por dia. Todos os demais 

resíduos são de responsabilidade exclusiva de seus geradores.  

Para este trabalho será adotado o termo resíduo sólido urbano – RSU – para os re-

síduos domiciliares (ordinários e seletivos), comerciais e institucionais, acrescidos dos resí-

duos de limpeza urbana, conforme definido pela Lei 12.305/2010 em seu Art. 13o; pois são 

estes os normalmente recolhidos pelos sistemas de coleta e gerenciados pelos poderes públi-

cos municipais e que farão parte do sistema integrado a ser analisado pelos modelos de inven-

tário de ciclo vida – ICV – como o caso desta pesquisa. 

 

3.1.2. Gerenciamento integrado 

Segundo White et al. (1995), gerenciamento integrado de resíduos sólidos é uma 

forma diferenciada de manejo de resíduos que combina diferentes métodos de coleta e trata-

mento para lidar com todos os materiais no fluxo de geração e descarte de resíduos, de manei-

ra ambientalmente efetiva, economicamente viável e socialmente aceitável. Ainda segundo os 

mesmos autores, um sistema integrado inclui a segregação na origem e a coleta de todos os 

tipos de resíduos e de todas as fontes, seguido por uma ou mais das seguintes opções: recupe-

ração ou valorização secundária de materiais (reciclagem), tratamento biológico da matéria 

orgânica, tratamento térmico e aterro sanitário. 

No Brasil poucas experiências têm sido postas em prática adotando estes concei-

tos, menos ainda tem sido publicado. Na primeira metade da década de 90 foram desenvolvi-

dos sistemas integrados em Porto Alegre – RS (Reichert et al., 1993; Reichert, 1999) e Belo 

Horizonte – MG (Campos e Abreu, 1995).  

Na Figura 3.1 é apresentada uma representação esquemática dos conceitos do ge-

renciamento integrado. No sistema apresentado estão contemplados resíduos das diferentes 

fontes ou origens, a separação na origem, o manejo e o armazenamento e a coleta diferencia-

da; passando pelo processamento e o tratamento, como a triagem e a reciclagem de resíduos 

seletivos secos e a compostagem dos resíduos orgânicos. Aparece ainda a necessidade da dis-

posição final em aterro sanitário. 

Embora as experiências brasileiras no desenvolvimento de sistemas integrados se-

jam ainda incipientes, inúmeros projetos têm surgido, principalmente, na implantação de pro-
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gramas de coleta seletiva, reaproveitamento de materiais e compostagem, além da implanta-

ção gradativa dos aterros sanitários como forma de disposição final. O problema está nestas 

iniciativas, que embora devam ser aplaudidas e incentivas, carecerem de uma articulação ou 

integração de modo a obter melhor desempenho econômico e ambiental. 

Figura 3.1 – Conceito de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos  

(Fonte: Tchobanoglous et al., 1993) 

A simples hierarquização do manejo de gerenciamento de resíduos sólidos urba-

nos proposta pela Agência de Proteção Ambiental Estadunidense (EPA, 1989) não é capaz de 

ser útil na tomada de decisão da escolha dos sistemas mais adequados e sustentáveis. Esta 

hierarquia para o manejo de resíduos sólidos estabelece a prioridade da redução na geração, 

seguido pelo reaproveitamento e a reciclagem (os 3 R`s) passando pelo tratamento (como a 

incineração) e dispondo no solo somente os rejeitos. 

Não está claro ainda, entretanto, como um sistema municipal de gerenciamento de 

resíduos sólidos pode ser desenvolvido de modo que seja economicamente viável, ambiental-

mente efetivo e socialmente aceitável. Esforços consideráveis têm sido feitos na análise e 

pesquisa dos aspectos práticos dos sistemas municipais de manejo de resíduos (como coleta, 

transporte, tratamento e disposição) e sobre a percepção das pessoas sobre separação na ori-

Geração 

Manejo 

Disposição 
final 

Coleta 

Transbordo e 
transporte Processamento 
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gem, reciclagem, incineração e aterro sanitário, mas os administradores e gerentes de sistemas 

de manejo de resíduos muitas vezes não têm a perspectiva de análise do sistema em longo 

prazo. Wilson et al. (2001) avaliaram os sistemas de manejo de resíduos de 11 diferentes pro-

gramas-líder de gerenciamento municipal na Comunidade Européia, em 9 diferentes países. 

Foram explorados e analisados os aspectos econômico, social, político, ambiental, legal e téc-

nico de cada programa específico. 

Faz-se necessário uma mudança de paradigma, deixando de identificar os admi-

nistradores públicos como simples gestores de resíduos, e passando-os a gestores de recursos, 

seja este o composto, materiais para geração de energia ou calor, recuperação de materiais 

para (re)produção de bens de consumo, entre outros, sendo o resíduo sólido final apenas mais 

um material a ser gerenciado.  

O Brasil ainda carece de uma base de dados suficientemente ampla e confiável na 

área de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. O IBGE tem informações sobre os siste-

mas de saneamento no país desde o início da década de 1990. Os resultados têm sido publica-

dos nas Pesquisas Nacionais de Saneamento Básico – PNSB (foram feitas cinco pesquisas: 

1974, 1977, 1989, 2000 e 2008). O Ministério das Cidades, através do Programa de Moderni-

zação do Setor de Saneamento – PMSS – vem levantando e divulgando indicadores nacionais 

em saneamento através do SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.  

Em função do grande número de variáveis envolvidas, e das diferentes questões 

intrínsecas a cada município, não há um modo “correto” para manejar os resíduos ou para 

criar um sistema integrado de gerenciamento (Wilson et al., 2001). Metodologias de apoio à 

decisão servem, entretanto, de suporte para que cada municipalidade busque o desenvolvi-

mento de seu próprio modelo, baseado nas características e peculiaridades locais. 

O SNIS é um sistema que reúne informações e indicadores sobre a prestação dos 

serviços de água e esgotos provenientes de uma amostra de prestadores que operam no Brasil. 

O Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos é um produto extraído do SNIS, ela-

borado anualmente desde 2002, que incorpora os dados enviados pelos municípios que aten-

deram à solicitação para participar do trabalho. 

A questão do desempenho financeiro dos sistemas de gerenciamento de resíduos 

continua sendo um problema a ser resolvido, sendo que os dados SNIS de 2006 mostram que 

40,1 % dos municípios não fazem qualquer cobrança pelos serviços de limpeza urbana (Bra-

sil, 2008). Nos municípios que cobram pelos serviços o valor médio verificado é de R$ 
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31,00/hab.ano. Já despesa média anual per capita nos municípios é de R$ 62,28/hab.ano, com 

variações de acordo com o tamanho da população (ver Tabela 3.1). 

Tabela 3.1 – Alguns indicadores de resíduos sólidos urbanos de municípios brasileiros 

Faixa populacional RSU 
kg/hab.d 

RSD 
kg/hab.d 

Coleta 
seletiva 

(%)

Coleta 
seletiva 

kg/hab.ano

Reciclagem 
kg/hab.ano 

Custo da 
coleta 
R$/t 

Despesa 
com RSU 

R$/hab.ano

até 30.000 hab 0,83 0,61 65,8 13,2 9,2 47,34 35,78 
de 30.001 até 100.000 hab 0,74 0,56 54,8 18,3 8,4 61,45 44,96 
de 100.001 até 250.00 hab 0,92 0,71 71,7 9,1 4,2 45,33 39,32 
de 250.001 até 1.000.000 hab 0,82 0,66 84,3 7,8 2,9 60,78 50,40 
de 1.000.001 até 3.000.000 hab 0,95 0,69 100,0 4,1 3,8 68,75 72,96 
mais de 3.000.000 hab 1,07 0,79 100,0 1,7 1,2 64,91 76,92 
Média dos municípios 0,93 0,71 72,3 4,6 2,8 61,32 62,28 

Fonte: Tabela montada a partir de Brasil – SNIS (2008) 
Notas: RSU = geração per capita de resíduos domiciliares + resíduos públicos; RSD = geração per capita de resíduos sólidos domiciliares; A 

coluna “Coleta seletiva (%)” representa a porcentagem dos municípios que dizem ter serviços de coleta seletiva, sem análise de co-
bertura ou eficiência do serviço; Valores monetários base ano 2006. Valores constantes na tabela são referentes às médias dos muni-
cípios que responderam o questionário do SNIS em resíduos sólidos. 

 

Embora as despesas com o manejo dos resíduos sólidos representem, em média 6 

% das despesas correntes dos municípios brasileiros – variando de 3,7 % a 6,1 % nas cidades 

de maior porte, segundo Brasil (2008) – as receitas arrecadadas se mostram insuficientes para 

manter as atividades de gerenciamento dos resíduos sólidos, sendo, como regra, que as recei-

tas arrecadas cobrem somente 50 % dos gastos realizados pelos municípios nesta área. Este 

fato é preocupante e merece especial atenção no momento de definição de modelos de siste-

mas integrados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

Alguns destes indicadores levantados pelo SNIS serão apresentados nos próximos 

subcapítulos, onde também serão discutidos os principais elementos ou etapas que constituem 

um sistema integrado de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e a sua importância para 

o processo de apoio a tomada de decisão baseado na avaliação do ciclo de vida. 

 

3.1.3. Geração e composição gravimétrica 

A falta de um sistema de coleta de dados compreensivos e padronizados sobre 

quantidades e composição de resíduos sólidos é um dos fatores limitantes para o desenvolvi-

mento de sistemas efetivos de gerenciamento de resíduos sólidos tanto no Brasil como em 

países desenvolvidos.  

Em 2008 foi disponibilizada a pesquisa realizada pelo SNIS de indicadores em re-

síduos urbanos referente ao ano de 2006 que amostrou 247 municípios que representam 48,8 

% da população brasileira e 53 % dos resíduos municipais gerados no país (Brasil, 2008).  
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A massa média de resíduos urbanos (considerando os resíduos domiciliares e os 

resíduos públicos) coletados no Brasil é de 0,92 kg/hab.d; e é de 0,71 kg/hab.d se forem con-

siderados apenas os resíduos domiciliares. Conforme pode ser visto na Tabela 3.1, de maneira 

geral, as cidades de maior população apresentam maiores gerações per capitas de resíduos. 

A importância do nível econômico e dos modelos de produção e de consumo das 

sociedades fica evidente quando se verificam as gerações per capitas de resíduos em países 

desenvolvidos como Alemanha (1,0 kg/hab.d), França (1,5 kg/hab.d), Dinamarca (1,7 

kg/hab.d), Holanda (1,9 kg/hab.d), Canadá (2,0 kg/hab.d), Estados Unidos (2,3 kg/hab.d) e 

Hong Kong (5,9 kg/hab.d) (McDougall et al., 2001). Também nos indicadores destes países 

há variações dos tipos de resíduos considerados para as estatísticas do que é de fato classifica-

do como RSU. 

A heterogeneidade encontrada entre os resíduos sólidos urbanos é imensa. As ca-

racterísticas qualiquantitativas dos resíduos variam em função das características da cidade e 

de acordo com as mudanças climáticas e sazonais. Variam também com as alterações que 

ocorrem na população que os produz, ou seja, os resíduos diferem de composição em razão 

dos hábitos e padrões de vida da comunidade. Mudanças na política econômica de um país, e 

no nível de renda da sua população, também são causas para uma variação na massa de resí-

duos de determinada comunidade. 

A determinação da composição gravimétrica dos resíduos sólidos é outro dado es-

sencial. No caso dos resíduos de origem domiciliar e comercial, normalmente dispostos em 

aterros sanitários, os componentes comumente discriminados na composição gravimétrica 

são: matéria orgânica putrescível, metais ferrosos, metais não-ferrosos, papel, papelão, plásti-

cos rígidos, plásticos filme, vidro, trapos, borracha, couro, madeira e rejeito, entre outros. Na 

literatura são apresentados diferentes métodos para realizar o estudo de composição gravimé-

trica dos resíduos urbanos, a maior parte baseada no quarteamento da amostra, como em 

D’Almeida e Vilhena (2000), Pessin et al. (2002), Cintra et al. (2003) e Costa et al. (2003). 

Os dados de composição também não podem ser diretamente comparados, ou po-

dem ser comparados com ressalvas, uma vez que aqui também não fica claro quais os resí-

duos que foram caracterizados, se somente os residenciais, ou se há resíduos comerciais e 

industrias misturados. De qualquer maneira, é possível verificar que países industrializados 

apresentam mais frações de matéria orgânica putrescível e de papel/papelão (ver Tabela 3.2).  

Plásticos, metais e vidros estão presentes em uma porcentagem muito menor. Paí-
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ses em desenvolvimento, como a Índia e mesmo o Brasil, têm geralmente frações maiores de 

resíduos orgânicos putrescíveis do que os países do hemisfério norte onde o consumo de pro-

dutos pré-processados é alto, com a porcentagem de papel/papelão apresentado tendência con-

trária. 

Tabela 3.2 – Variação geográfica da composição gravimétrica dos RSU – 
por países 

Material 
Composição em massa úmida (%) – Países 

Reino Unido Espanha Hungria Índia Brasil 

Papel / papelão 37 21 19 6 13 
Plásticos 10 11 4 4 16 
Vidros 9 7 3 2 3 
Metais 7 4 4 2 2 
MO putrescível 19 44 32 42 57 
Outros 18 13 38 44 9 

Fonte: Para Reino Unido, Espanha, Hungria e Índia (Adaptado de McDougall, 2001) e para Brasil (Adapta-
do de ABRELPE, 2006) 

 

Dados de composição gravimétrica de RSU são geralmente apresentados na litera-

tura com base no porcentual de massa úmida. O teor de umidade representa a quantidade de 

água presente no resíduo, medida em porcentagem de sua massa. A umidade dos RSU varia 

de 40 a 60 %, podendo chegar a 70 % quando considerados somente os resíduos orgânicos 

putrescíveis, e tem influência direta sobre a velocidade da decomposição em processos bioló-

gicos, como a compostagem, também sobre a massa específica aparente dos resíduos, sobre a 

geração de lixiviados em aterros sanitários; e sobre o poder calorífico em processos térmicos. 

Nas cidades brasileiras, conforme é mostrado na tabela 3.3, a fração orgânica pu-

trescível fica, na média, abaixo dos 50 %, sendo que os materiais recicláveis que mais apare-

cem são os plásticos e papel/papelão, nesta ordem; com pequena porcentagem de vidros e 

metais. Deve-se salientar que nas cidades listadas na tabela abaixo existem sistemas de coleta 

seletiva, com maior ou menor cobertura e eficiência, mas que retiram materiais recicláveis do 

fluxo dos resíduos que vão aos aterros, onde normalmente são feitas as caracterizações gravi-

métricas. Os dados desta tabela referem-se, portanto, à composição dos resíduos que chegam 

ao aterro, e não necessariamente, à composição dos resíduos efetivamente gerados nas resi-

dências, uma vez que os resíduos seletivos não estão aí incluídos. 

A quantidade e composição dos resíduos sólidos gerados em uma região podem 

ser afetadas por qualquer tentativa de promover a redução na fonte. Uma forma de redução na 

fonte é a compostagem caseira. Na Europa, e mesmo no Brasil, uma variedade de compostei-

ras caseiras está disponível para a compostagem de resíduos de alimentos e de jardinagem 

(McDougall et al., 2001; Ellwanger et al., 2002), sendo que algumas municipalidades fazem 
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esforços para que os moradores adotem tais sistemas, reduzindo assim tanto o volume coleta-

do quanto o tratado ou destinado. Estudos realizados na Europa demonstraram que 13 % dos 

resíduos podem ser reduzidos na fonte através da compostagem caseira (McDougall et al., 

2001). 

Tabela 3.3 – Variação geográfica da composição gravimétrica dos RSU – por cidades 
brasileiras 

Material 
Composição em massa úmida (%) – Cidades Brasileiras 

Belo Horizonte Campina Grande Caxias do Sul Curitiba Porto Alegre 

Papel / papelão 18 11 8 18 10 
Plásticos 16 24 10 19 13 
Vidros 3 2 3 3 3 
Metais 3 5 2 3 4 
MO putrescível 43 43 56 38 44 
Outros 17 15 21 19 26 

Fonte adaptada: Para Belo Horizonte - MG (Costa et al., 2003), Campina Grande  - PB (Pereira e Melo, 2008), Caxias do Sul 
- RS (Schneider et al., 2004), Curitiba - PR (Consórcio Intermunicipal, 2008), Porto Alegre - RS (Reichert, 
2004) 

 

Comparando algumas das caracterizações, em termos de composição gravimétrica 

dos RSU de Porto Alegre ao longo dos últimos 30 anos, verifica-se um decréscimo porcentual 

da fração orgânica – tanto da fração orgânica facilmente biodegradável quanto do papel. Uma 

das possíveis explicações para tal fato é o aumento do consumo de produtos pré-

industrializados (neste caso os resíduos orgânicos são gerados na indústria e não nos domicí-

lios); e outra é o aumento de embalagens e envases de plásticos e metal, em substituição ao 

papel. Esta variação na composição pode ser melhor visualizada na Figura 3.2 na sequência, 

onde se vê que os orgânicos significavam cerca de 91 % da massa total de RSU domiciliares 

em 1973; e que em 2002, este porcentual baixou para 53 %. 

Figura 3.2 – Evolução da composição gravimétrica no tempo, no município de Porto Alegre 

 
(Fonte: Reichert, 2004) 
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3.1.4. Coleta e transporte 

A coleta dos resíduos urbanos está no centro de um sistema integrado de gerenci-

amento de resíduos urbanos. A maneira como os resíduos são coletados e segregados deter-

mina quais as opções de tratamento podem ser utilizadas na sequência, e, de modo particular 

se métodos como reciclagem de materiais, tratamento biológico ou tratamento térmico são 

econômica e ambientalmente viáveis. A separação na origem e a forma de coleta podem defi-

nir se um determinado resíduo terá ou não mercado para a reciclagem. Papel contaminado 

com resíduo oleoso, por exemplo, não terá mais mercado; assim como matéria orgânica con-

taminada com metais pesados ou com restos de medicamentos, também não se prestará mais à 

compostagem, pois resultará em um produto (o composto) contaminado. 

A etapa de coleta é também o ponto de contato entre os geradores de resíduos 

(neste caso as residências e os estabelecimentos comerciais) e os gerentes do sistema de ge-

renciamento (a municipalidade), e conforme afirmam McDougall et al. (2001) esta relação 

deve ser cuidadosamente conduzida para assegurar a eficiência do sistema. O gerador necessi-

ta que seu resíduo sólido seja coletado com um mínimo de inconveniência, enquanto que o 

coletor necessita receber o resíduo de forma compatível com o método de tratamento planeja-

do. Do ponto de vista do gerador, a coleta dos resíduos misturados em uma única coleta pro-

vavelmente seja o método mais conveniente, tanto nas necessidades de tempo e de espaço. 

Este método limitará, entretanto, as opções subsequentes de tratamento. Há claramente um 

ponto de equilíbrio a ser atingido entre estas duas necessidades conflitantes, um sistema de 

gerenciamento de resíduos que não atinja este equilíbrio nesta relação possivelmente não terá 

sucesso. 

Na tabela 3.4 é apresentada uma forma de estimar a quantidade de material que 

pode ser efetivamente esperada como recuperável pela coleta seletiva de resíduos, apontando 

os fatores que intervêm no processo, como o nível de conveniência e o nível de motivação da 

população. 

Zaneti (2006) em uma pesquisa feita sobre o sistema de gerenciamento de resí-

duos sólidos de Porto Alegre, em especial sobre a coleta seletiva, verificou que 71,9 % das 

pessoas afirmaram que faziam “sempre” a segregação em casa para fins de coleta seletiva. 

Quando somadas as repostas também dos que responderam “geralmente faço” ou “raramente 

faço”, este índice subiu para 88,2 %. Entre os motivos apontados na pesquisa em relação aos 

motivos de não adesão 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 
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por semana”.  

Tabela 3.4 – Influências sobre a separação na origem e recuperação de materiais 
 Total de material recuperado = Total de material no fluxo de resíduo x Índice de participação x Eficiência 

da segregação 

Total de material no fluxo de resíduo: ver item 2.1.3. 

Índice de participação: % de residências que disponibilizam resíduos segregados regularmente

Eficiência da segregação: % de material corretamente segregado e separado 

Tanto o índice de participação como a eficiência de segregação serão influenciados por: 

Nível de conveniência: Total de tipos de materiais a serem segregados 
Dificuldade de segregação 
Frequência e confiabilidade da coleta 
Espaço extra de armazenamento requerido 
Distância ao ponto de coleta 
Problemas de higiene 

Nível de motivação: Qualidade e frequência das comunicações (publicidade) 
Nível de consciência ambiental 
Pressão/influência de familiares e amigos 
Requerimentos legais 
Disponibilidade de alternativas de disposição 
Redução de custos/incentivos para gerar menos resíduos 

Fonte: McDougall et al. (2001) 

 

Os números apresentados acima corroboram com as informações da Tabela 3.4, 

no sentido de que a conveniência é um fator fundamental para a participação do gerador na 

separação na origem mesmo quando esta separação é compulsória, como é o caso de Porto 

Alegre onde a separação na origem para fins de coleta seletiva está prevista em lei municipal 

(Lei Complementar no 234/1990). O estudo de Zaneti (2006) aponta ainda que os dois princi-

pais motivos que levam as pessoas a aderir à coleta seletiva são as campanhas publicitárias / 

imprensa e o trabalho de educação ambiental realizado pelo órgão gestor dos resíduos no mu-

nicípio – o DMLU –, respectivamente com  44,3 % e 26,3 % dos respondentes; mostrando a 

importância da mobilização e motivação constantes para atingir o sucesso na separação e re-

cuperação de resíduos urbanos. 

Os métodos de coleta são normalmente divididos em “entrega voluntária” e “por-

ta-a-porta (junto ao meio-fio)”. Os sistemas de entrega voluntária são aqueles onde o gerador 

deve levar os seus resíduos para um ou mais pontos de coleta pré-estabelecidos. No Brasil 

estes pontos são geralmente denominados de pontos de entrega voluntária – PEVs –, sendo 

mais utilizados para a coleta dos resíduos recicláveis. Sistemas chamados de porta-a-porta ou 

de coleta junto ao meio-fio são aqueles onde o gerador disponibiliza os resíduos à coleta em 

pequenos contêineres ou apenas embalado de sacos plásticos em frente a residência, literal-

mente junto ao meio-fio da rua. Na verdade estes dois sistemas são apenas as duas extremida-
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des de uma variedade de métodos de coleta (ver figura 3.3), sendo que o que muda é a distân-

cia que o gerador deve transportar seus resíduos até o ponto de coleta. 

No Brasil, os números atuais apontam uma boa cobertura de coleta de resíduos 

urbanos nas cidades pesquisas pelo SNIS, que é superior a 90 % (Brasil, 2008). A frequência 

de coleta média é de duas a três vezes por semana. 

Figura 3.3 – O espectro de métodos de coleta de “PEVs” a “coleta no meio-fio ou porta-a-
porta” (Comprimento das setas indica as distâncias a percorrer pelos cidadãos 

até os pontos de coleta.) 

 
(Fonte: Adaptado de McDougall et al., 2001) 

 

Quanto à coleta seletiva e à triagem de materiais recicláveis, 55,9 % dos municí-

pios presentes na amostra do SNIS informaram a existência de coleta seletiva de resíduos só-
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origem. Além dos sistemas oficiais de coleta seletiva, há ainda a coleta informal realizada por 

catadores em 83,0 % dos municípios; sendo que em 47,4 % dos municípios ainda foi relatada 

a existência de catadores nas áreas de destinação final. Em 53,0 % dos municípios em que 

atuam catadores existem organizações de agregação, como cooperativas e associações (Brasil, 

2008). 

No estudo apresentado, a incidência dos diversos materiais recuperados pelos sis-

temas de coleta seletiva é a seguinte: 44,3 % de papel e papelão; 27,6 % de plásticos; 15,3 % 
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de metais; 9,8 % de vidros; e 2,9 % de outros materiais (Brasil, 2008). 

Um aspecto que deve ser considerado nos sistemas de coleta nas cidades brasilei-

ras é a coleta informal. Coleta informal é aquela realizada por catadores autônomos. A coleta 

informal mais presente na realidade brasileira é coleta dos materiais seletivos realizada por 

carinheiros e carroceiros, que acabem vendendo os materiais coletados para intermediários. 

No entanto, a coleta informal também está presente nos resíduos domiciliares comuns. Em 

ambos os casos os catadores passam antes do caminhão coletor oficial da municipalidade, 

levando os resíduos que mais os interessam. Reconhecidamente um problema de ordem soci-

al, uma vez que é fonte de geração de renda para quem está excluído do mercado de trabalho 

oficial, este tipo de coleta gera também problemas ambientais, uma vez que em muitos casos a 

triagem dos resíduos é feito na via pública, ou em locais não apropriados e sem a necessária 

destinação dos rejeitos. 

Na cidade de São Carlos, SP, a participação da coleta informal realizada pelos ca-

tadores no município correspondia à cerca de 30 % dos resíduos seletivos coletados em 1999 

(Mancini, 1999). Em Porto Alegre, embora não haja números oficiais, a estimativa é de que a 

coleta informal recolha de duas a três vezes a massa coletada pelo DMLU, que é de cerca de 

60 t/d. 

Por motivos de economia no serviço de coleta, quando há grandes distâncias até 

os pontos de destino (aterro sanitário ou outra unidade de tratamento), passa a ser indicada 

implantação de estações de transferência ou de transbordo. Segundo D’Almeida e Vilhena 

(2000) é recomendado uso de estações de transferência a partir das seguintes distâncias a se-

rem vencidas pelo coletor até o destino: mais de 6 km para pequenos coletores e caminhões 

convencionais tipo carroceria ou caçamba, e a partir dos 25 km para caminhões compactado-

res. 

As estações de transferência ou de transbordo são instalações intermediárias onde 

os resíduos dos veículos coletores são transferidos geralmente para equipamentos de transpor-

te maiores tais como carretas (capacidade de 40 a 60 m3) que conduzem os resíduos para o 

local de destino final (D’Almeida e Vilhena, 2000). Embora não utilizados no Brasil, o trans-

porte fluvial por barcaças e o transporte ferroviário também são opções para transferir os resí-

duos sólidos. 
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3.1.5. Triagem centralizada 

A triagem é uma parte importante do ciclo de vida dos RSU. Resíduos sólidos 

quase sempre estão misturados, e os resíduos domiciliares estão entre os mais heterogêneos 

em termos de composição de materiais. A triagem na entrada representa o primeiro estágio de 

muitos processos de tratamento, como na compostagem ou na biogasificação (ou digestão 

anaeróbia), e em alguns casos a triagem na saída também pode ocorrer (como é o caso da se-

paração de metais das cinzas em um processo de incineração). 

De acordo com McDougall et al. (2001) os dois tipos de triagem em unidades cen-

tralizadas mais utilizadas são a triagem manual e a triagem mecanizada. 

A separação manual desde uma esteira de catação é a técnica mais simples e mais 

utilizada de triagem. A triagem manual em esteiras dos resíduos seletivos normalmente retira 

os resíduos recuperáveis e deixa os rejeitos remanescentes na esteira. A triagem dos resíduos 

domiciliares da coleta convencional, além de remover os resíduos recicláveis, deve também 

remover os rejeitos. Reis et al. (2002) descrevem um processo de triagem manual de RSU em 

esteira apontando as eficiências de remoção dos resíduos recicláveis e de rejeitos, ficando os 

resíduos compostáveis na esteira. Os autores relatam ainda uma produtividade média (para 

triagem com remoção dos recicláveis e dos rejeitos na esteira) da ordem de 60 kg/pes.h. Esta 

produtividade varia, entre outros fatores, em função do tipo e da quantidade de materiais re-

movidos, sendo que em triagens em que somente os recicláveis são removidos verificam-se 

produtividades da ordem de 250 a 300 kg/pes.h para a triagem de resíduos misturados em 

Porto Alegre. 

Manser e Keeling (1996) apud McDougall et al. (2001) apresentam produtivida-

des de triagem específicas para alguns tipos de materiais seletivos (ver Tabela 3.5). 

Tabela 3.5 – Produtividade por funcionário em triagem manual 

Material 
Densidade aparente 

(kg/m3) 
Taxa de triagem por pessoa 

(kg/h) 

Embalagens PET 23 160 
Papel 80 12 
Papelão 90 100 
PVC 25 240 
Vidro 350 500 
Plástico filme 20 20 
Têxteis 60 180 

Fonte: Manser e Keeling (1996) apud McDougall et al. (2001) 

 

A abertura ou o rasgamento dos sacos, embora não seja uma tecnologia de tria-

gem, é normalmente o primeiro passo no processo onde resíduos são enviados para unidades 
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de triagem. Esta etapa é necessária para que os sacos liberem seu conteúdo e permitam as eta-

pas seguintes da triagem. 

Na sequência apresentam-se as principais técnicas de triagem mecanizada utiliza-

das para RSU em unidades centralizadas de triagem, baseado em uma descrição de McDou-

gall et al. (2001). 

Peneiramento 

Peneiramento é o processo de separação por tamanho de partículas. O método 

mais comum de peneiramento no processamento de RSU é a peneira rotativa, que é um cilin-

dro inclinado com orifícios em sua parede e é montado sobre mancais rotativos. As velocida-

des de rotação são baixas (10 a 15 rpm). O material dentro do cilindro gira até cair pelos orifí-

cios. Os rejeitos não passam pelos orifícios e saem numa das extremidades da peneira, en-

quanto os materiais extraídos passam pelos orifícios. Este tipo de equipamento é muito resis-

tente ao entupimento, que ocorre mais facilmente em peneiras horizontais ou inclinadas. 

Sopradores 

Este processo é utilizado para separar as frações leves (plásticos, papel e latas de 

alumínio) da fração pesada. Os materiais leves são assoprados em fluxo ascendente de ar en-

quanto que os materiais pesados permanecem e caem em um container separador. Os materi-

ais leves devem posteriormente ser separados do fluxo de ar, o que é feito pela passagem por 

um ciclone ou por simples caixa ou saco, onde os resíduos são retidos e o ar enviado pra um 

filtro e liberado. Em uma variação desta técnica, chamada de “facas de ar”, o ar é soprado 

horizontalmente através de um fluxo vertical descente dos resíduos. Os materiais leves são 

carreados pelo fluxo de ar enquanto os pesados caem verticalmente. Este processo permite a 

separação dos materiais em materiais leves, médios e pesados, de acordo com distância que 

são levados pelo fluxo de ar. 

Separação por decantação/flutuação 

A água pode ser utilizada para remover a fração pesada de uma fração leve uma 

vez que a fração pesada afunda (decanta) e os materiais leves flutuam. A separação parcial de 

plásticos pode ser feita por decantação/flutuação, pois o PEAD e o PP flutuam na água e o 

PET e o PVC afundam. 



IPH / UFRGS  Geraldo Antônio Reichert 

 

Capítulo 3 – Revisão bibliográfica  25 

Flotação 

Flotação é o processo que resulta em uma seleção de finas partículas aderidas a 

bolhas de ar que flotam na superfície na forma de uma escuma. A aplicação mais comum é a 

remoção de vidro, de materiais cerâmicos e outros contaminantes. A aeração faz com as partí-

culas de vidro flotem à superfície enquanto que os contaminantes (que não são vidro) afun-

dam e são descartados. 

Separação magnética 

O uso da força magnética para separação de materiais ferrosos dos resíduos sóli-

dos é um dos processos mais simples e mais desenvolvidos na recuperação de materiais. Para 

maior eficiência da separação magnética é recomendado que os resíduos passam por pré-

processamento (peneiramento e trituração). 

Separação eletromagnética 

A separação eletromagnética faz uso do princípio da corrente de Foucault, que é a 

indução eletromagnética para a separação de metais não-ferrosos condutivos. Esta técnica 

permite a remoção tanto dos ferrosos como do alumínio. 

Separação eletrostática 

Partículas carregadas sob a influência de forças eletromagnéticas obedecem a lei 

da atração e repulsão similarmente àquelas permanentemente magnetizadas. Separadores ele-

trostáticos usam um campo elétrico gerado por eletrodos acima do fluxo dos resíduos enquan-

to estes fluem sobre um tambor metálico aterrado. Os não condutores (vidro e orgânicos) fi-

cam carregados estaticamente e são atraídos e permanecem presos ao tambor, já os condutores 

(metais) perdem a carga rapidamente e são repelidos do tambor e portanto separados dos de-

mais materiais.  

Sistemas de detecção e direcionamento 

Sistemas de detecção e direcionamento identificam e separam um determinado 

material do fluxo total por duas operações. Este processo depende de um conjunto de sensores 

(espectrofotometria de luz visível, ultravioleta, infravermelho e raios-X) agindo sobre objetos 

individualmente. Para isso os objetos devem passar por cada sensor separadamente, o que é 

conseguido pela configuração do sistema de transporte de resíduos pela esteira. Uma vez 

identificado cada material, sopradores de ar (“facas de ar”) sopram cada objeto para o contai-
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ner apropriado. Tanto os vidros quanto os plásticos coloridos podem ser separados usando 

espectrofotometria de luz visível, enquanto que plásticos transparentes (polímeros não-

pigmentados como PET e PEAD translúcido) podem ser separados usando sensores infraver-

melhos. Plásticos opacos necessitam ser separados usando sensores de raios-X, mais caros 

que as demais tecnologias. Configurações adequadas de luz visível, ultravioleta e infraverme-

lho de ondas curtas podem ser eficientes na separação da maioria dos materiais plásticos. 

 

3.1.6. Tratamento biológico 

Tratamento biológico pode ser utilizado para tratar tanto a fração orgânica putres-

cível como o papel não reciclável dos resíduos urbanos. Os processos biológicos, que utilizam 

microrganismos naturalmente existentes para decompor a fração biodegradável dos resíduos, 

podem ser classificados em dois processos distintos – aeróbio e anaeróbio – e, portanto, dois 

principais tipos de tratamentos existem: compostagem (aeróbia) e biogasificação (anaeróbia). 

Microrganismos aeróbios requerem oxigênio molecular como aceptores externos de elétrons 

no metabolismo da respiração, o que resulta em uma rápida taxa de crescimento bacteriano e 

alta produção de massa celular. Metabolismos anaeróbios ocorrem na ausência de oxigênio e 

não envolvem um aceptor externo de elétrons (McDougall et al., 2001). Estes processos são 

menos efetivos que os processos aeróbios e resultam em menores taxas de crescimento bacte-

riano e menor produção de novas células. 

Bidone e Povinelle (1999) definem a compostagem como um processo biológico 

aeróbio e controlado, no qual ocorre a transformação de resíduos orgânicos em resíduos esta-

bilizados, com propriedades e características completamente diferentes do material que lhe 

deu origem. 

Os principais fatores que intervêm no processo da compostagem são: temperatura, 

umidade, aeração ou oxigenação, relação C/N (carbono/nitrogênio), tamanho das partículas e 

pH (Bidone e Povinelle, 1999). 

Já a biodegradação anaeróbia da matéria orgânica ocorre na ausência do oxigênio 

e na presença de microrganismos anaeróbios. O resultado é a estabilização da matéria orgâni-

ca, tendo como produtos biogás (principalmente o metano e o gás carbônico) e o húmus (De 

Baere, 2003). Os principais parâmetros intervenientes no processo são taxa de alimentação, 

pH, temperatura, relação C/N, tempo de permanência dos resíduos no reator e forma de mistu-
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ra no interior do reator. A biodegradação anaeróbia é também chamada de digestão anaeróbia 

(termo que é adotado nesse trabalho), fermentação anaeróbia ou biogasificação. 

Reichert (2005) apresenta um estudo com levantamento bibliográfico das princi-

pais tecnologias existentes de digestão anaeróbia de resíduos sólidos e sua aplicação, em es-

pecial na Europa. Um estudo feito para aplicação desta tecnologia para a cidade Porto Alegre 

mostrou ser uma alternativa viável economicamente, em função da possibilidade da comercia-

lização de créditos de carbono, dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo – MDL – 

(Reichert e Silveira, 2005). 

Os principais benefícios advindos da compostagem são a redução da quantidade 

de resíduos aterrados, o potencial de geração de gases odoríficos e da carga orgânica dos lí-

quidos lixiviados nos aterros, a eliminação dos patógenos e das sementes de ervas daninhas, e 

a produção de um composto orgânico que melhora a estrutura do solo, diminuindo os proces-

sos erosivos e aumentando a eficiência de absorção dos fertilizantes minerais (Pereira Neto, 

1996; Massukado, 2004). 

Praticamente todos os materiais orgânicos podem ser tratados biologicamente. O 

processo é particularmente indicado para muitos resíduos industriais como de cervejarias, 

produtores e processadores de frutas e verduras, frigoríficos, indústria leiteira, indústria de 

celulose e de produção de açúcar e álcool, produtoras de couro, madeira e têxteis (Bundesam-

tes für Energiewirtschaff, 1991 apud McDougall et al., 2001). Além disso, os lodos de siste-

ma de tratamento de esgotos e os resíduos de jardinagem também podem ser tratados por estes 

processos. 

Os resíduos domiciliares também são ricos em matéria orgânica (em especial no 

Brasil), consistindo em restos de alimentos ou resíduos de cozinha e resíduos verdes de jardi-

nagem. Dependendo da posição geográfica, as frações orgânicas variam entre 25 a 60 % em 

massa nos RSU, como níveis mais altos da fração orgânica nos países do sul Europeu e dos 

países em desenvolvimento (McDougall et al., 2001). Os autores também afirmam que ao 

adicionar o papel não reciclável esta fração tratável biologicamente sobe para 50 a 85 % da 

massa total; sendo que a adição desta fração de papel não traz efeitos negativos na etapa de 

reciclagem de papel e ainda traz benefícios ao processo biológico de tratamento. 

Os processos de tratamento biológicos podem ser empregados para pré-tratamento 

dos resíduos orgânicos antes de dispô-los em aterro sanitário ou como forma de valoração de 

subprodutos (na Tabela 3.6 apresenta-se uma comparação entre estes dois objetivos). 
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Tabela 3.6 – Comparação dos objetivos dos tipos de tratamentos biológicos 

Objetivos do tratamento biológico Compostagem Digestão anaeróbia 

Pré-
tratamento 

Redução de volume 

- 75 % da MO é decomposta, em base 
seca 

- aproximadamente 50 % da redução em 
massa dos resíduos putrescíveis 

- perda de água por evaporação 
- umidade do composto final, de 30 a 40 

% 

- 75 % da MO é decomposta, em base 
seca 

- aproximadamente 50 % da redução em 
massa dos resíduos putrescíveis 

- perda de água por prensagem 
- umidade do composto final, de 25 a 45 

% 
Estabilização - relação C/N do composto: 15/1 - relação C/N do material digerido: 12/1 

Esterilização 

- processo opera a 60-65 oC (termofí-
lico) por várias semanas, o que elimi-
na patógenos e viabilidade de semen-
tes daninhas 

- processo opera a 30-35 oC (mesofílico) 
por 3 semanas, necessitando compos-
tagem posterior. 

- com fornecimento de calor, pode 
operar a 55-60 oC (termofílico) eli-
minando patôgenos 

Valoração 

Produção de biogás 
- não produz biogás (CH4) - produz biogás (CH4), 120 Nm3/t de 

RSO (6-8 kWh/m3 é o poder calorífi-
co do biogás) 

Produção de  
composto 

- produz material orgânico parcialmente 
estabilizado (o composto); excelente 
condicionador de solo 

- produz material orgânico parcialmente 
estabilizado, que necessita passar por 
processo de compostagem e matura-
ção (aeróbios) para obtenção de pro-
duto final de qualidade 

Fonte: Adaptado pelo Autor, a partir de McDougall et al. (2001) 

 

No caso de tratamento biológico para posterior disposição em aterro sanitário, os 

objetivos podem ser a redução de volume, a estabilização biológica ou a esterilização (elimi-

nação de organismos patógenos). Uma diretiva da Comunidade Europeia (União Europeia, 

1999) estabelece que desde 2001 os países membros não podem mais dispor resíduos em ater-

ros que não tenham sido passados por algum tipo de tratamento anterior, e além disso escalo-

na a porcentagem de resíduos biodegradáveis que podem ser dispostos, chegando a um limite 

máximo de 35 % de biodegradáveis em 2016, em relação aos biodegradáveis que eram dis-

postos em aterros em 1995. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) prevê 

a maximização da recuperação dos resíduos e a disposição final em aterro, preferencialmente, 

apenas dos rejeitos. Castilhos Jr. (2006) apresenta as vantagens do pré-tratamento aeróbio 

antes da disposição em aterros, ressaltando o menor espaço ocupado no aterro, a menor gera-

ção de gás e a geração de lixiviados menos concentrados. 

Esta obrigatoriedade do pré-tratamento antes do destino em aterros nos países eu-

ropeus foi responsável pelo aumento de 150 % do uso da digestão anaeróbia naquele conti-

nente entre 2000 e 2004 (De Baere, 2003). Esta tecnologia permite ainda a geração de energia 

elétrica desde o biogás produzido, o que atende a outra forte demanda europeia. 

Uma descrição dos principais processos de compostagem e de digestão anaeróbia 

de resíduos sólidos que vem sendo utilizados no Brasil e no mundo pode ser vista em Reichert 

(2004). Um fator importante nos tratamentos biológicos, quando se objetiva a valoração de 
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um produto final, do composto orgânico, é que antes da aplicação de uma destas tecnologias é 

necessário, em primeiro lugar, uma boa separação na origem e uma coleta seletiva, e se esta 

não existir, os resíduos devem ter uma boa triagem em unidades centralizadas anterior ao tra-

tamento biológico, de modo a uma boa eficiência do processo e a obtenção de um produto 

final que tenha qualidade e que, portanto, tenha mercado consumidor. 

 

3.1.7. Tratamento térmico 

O tratamento térmico de resíduos sólidos pode ser definido como a conversão dos 

resíduos sólidos em produtos como gases, líquidos e sólidos, com a consequente geração e 

liberação de energia na forma de calor. Tchobanoglous et al. (1993) diferenciam os processos 

térmicos em função da utilização ou da necessidade de ar. Combustão com a utilização da 

quantidade exata de oxigênio (ou ar) necessária para a combustão completa é chamada de 

combustão estequiométrica. Combustão que utiliza excesso de ar em relação a necessidade 

estequiométrica é definida como combustão com excesso de ar, ou também, simplesmente, de 

incineração. Gaseificação é a combustão parcial dos resíduos sólidos sob condições subeste-

quiométricas para geração de um gás combustível contendo monóxido de carbono, hidrogê-

nio, e gases de hidrocarbonetos. Pirólise é o processamento térmico dos resíduos na ausência 

absoluta de oxigênio. 

Segundo McDougall et al. (2001) a queima (incineração) de resíduos sólidos pode 

atender até quatro objetivos distintos: 

– Redução de volume – dependendo da composição dos resíduos o volume pode 

ser reduzido em até 90 %, enquanto a diminuição da massa varia de 70 a 75 %. Esta redução 

de volume pode implicar em ganhos econômicos e ambientais; 

– Estabilização dos resíduos – o material que sai do incinerador (cinzas) é consi-

derado muito mais inerte que o material que entra, o que reduz a geração de biogás e dos or-

gânicos presentes no lixiviados quando este material é depositado em aterros sanitários; 

– Recuperação de energia dos resíduos – representa um método de valoração, an-

tes de um pré-tratamento. Todas as modernas plantas de incineração de RSU existentes atu-

almente têm sistemas acoplados de geração de energia, de modo que são energeticamente 

autossuficientes e ainda exportam energia (elétrica ou vapor) para fora da planta; 

– Esterilização dos resíduos – é o primeiro objetivo no tratamento de resíduos só-

lidos de serviços de saúde, para a destruição de infectocontagiosos e patogênicos. 

Dados de McDougall et al. (2001) mostram que em 1996 havia 2.400 grandes in-
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cineradores de RSU ao redor do mundo, com uma estimativa, na época, de chegar a 2.800 

plantas em 2005 incluindo as que estavam sendo planejadas ou construídas na época. Isto de-

monstra ser a incineração uma alternativa que ainda é considerada nos sistemas de gerencia-

mento de resíduos. Os resíduos mais apropriados para a incineração são os orgânicos (obvia-

mente) com baixo teor de umidade e alto poder calorífico. McDougall et al. (2001) argumen-

tam que o calor calorífico ótimo para sistemas de incineração de RSU é de 10 MJ/kg. 

A principal razão para adoção do tratamento térmico é a redução de volume pro-

porcionada por este método, importante para países ou cidades com pouco espaço para im-

plantação de aterros sanitários. Não é por outra razão que os países com maior número de 

incineradores no mundo são o Japão e a Suíça, cerca de 80 % da massa total. Já os países com 

mais tradição em aterros sanitários incineram menos, como o Reino Unido e a Espanha, com 

12 % e 4 %, respectivamente (McDougall et al., 2001). No Brasil, embora existam plantas de 

incineração de resíduos industriais perigosos e de RSSS, não há plantas de incineração de 

RSU operando; havendo somente uma planta em implantação na cidade paulista de Barueri. 

O tratamento dos efluentes (gases, líquidos e cinzas) dos sistemas de tratamento é 

o principal problema ambiental associado a estes métodos, podendo em muitos casos os sis-

temas de controle ambiental serem mais caros que do o próprio sistema de queima em si 

(Tchobanoglous et al., 1993). As principais emissões atmosféricas são óxidos de nitrogênio, 

óxidos de enxofre, monóxido de carbono, material particulado, metais, gases ácidos, e dioxi-

nas e furanos.  

O potencial de geração de chuvas ácidas devido à emissão dos gases ácidos e dos 

óxidos de enxofre e de nitrogênio, juntamente com a formação de dioxinas e furanos têm sido 

os responsáveis pela grande objeção pública que estas tecnologias têm enfrentado em todo o 

mundo.  

 

3.1.8. Aterro sanitário 

Aterro sanitário é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo 

sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, 

método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor 

área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-se com uma camada de 

terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário 

(ABNT, NBR 8419/92). 
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Qualquer que seja o sistema de gerenciamento integrado de resíduos sólidos que 

for implantado em um município ou uma região, mesmo que tenha as mais modernas formas 

de tratamento e de reciclagem dos resíduos, incluindo a incineração, um aterro sanitário deve-

rá estar presente. Isto porque há resíduos, os rejeitos, que não podem ser reciclados, ou por 

falta de tecnologia ou por falta de mercado, e mesmo que estes rejeitos sejam incinerados, as 

cinzas devem ser dispostas em algum lugar – no aterro sanitário. 

Para Gandolla et al. (1995), o aterro sanitário é uma tentativa do homem de confi-

nar seus resíduos à uma área controlada, a fim de fixar e concentrar as substâncias perigosas, 

mas ao mesmo tempo em que é uma criação artificial do homem um aterro sanitário para resí-

duos sólidos urbanos é também um sistema vivo, dentro do qual se desenvolvem processos 

biológicos, similares aos que se encontram em certos ecossistemas particulares, ricos em ma-

téria orgânica e pobres em oxigênio, como os sedimentos, pântanos e solos saturados em 

água. Por isso, o aterro sanitário além de uma técnica de destino final é uma técnica de trata-

mento de resíduos sólidos, através do processo de digestão anaeróbia não controlada. 

O objetivo principal do aterro sanitário é a disposição de longo prazo de forma se-

gura dos resíduos, mas também pode ser utilizado para a recuperação de áreas degradadas por 

atividades de mineração, além de produzir um subproduto valorável, o gás metano. Gendebien 

et al. (1991) apud McDougall et al. (2001) estimam que haja 730 bilhões de metros cúbicos 

de biogás de aterro sendo produzidos anualmente por resíduos sólidos domésticos, e que isto 

equivale em termos de energia a 345 toneladas de petróleo. 

Para que este biogás seja utilizado é necessário projetar os aterros de forma a 

maximizar a drenagem e o aproveitamento deste biogás. Além disso, a drenagem e o trata-

mento deste biogás são necessários por razões de segurança para os trabalhadores e vizinhos 

do aterro, uma vez que o metano presente de 50 a 60 % no biogás é explosivo entre 5 a 15 % 

de concentração no ar. A geração teórica de biogás em aterros sanitários das frações facilmen-

te e moderadamente biodegradáveis é apresentada na figura 3.4 a seguir.  

Outro efluente de interesse dos aterros sanitários é o lixiviado. Wu et al. (1988) 

descrevem o lixiviado como o produto derivado da hidrólise dos compostos orgânicos e da 

umidade do sistema, com características que variam em função do tipo de resíduos sólidos, da 

idade do aterro, das condições meteorológicas, geológicas e hidrológicas do sítio de disposi-

ção. Em geral, o lixiviado possui elevada carga orgânica, fontes de nitrogênio, como a amô-

nia, metais pesados e grupos microbianos. 
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Figura 3.4 – Representação gráfica da geração de biogás das frações fácil e moderadamente 
biodegradáveis colocadas em um aterro sanitário ao longo do período de cinco 

anos 

 

 (Fonte: Adaptado de Tchobanoglous, 1993) 

 

A concentração dos lixiviados de aterro também é função da idade do aterro e se 

modifica com o tempo, ocorrendo uma diminuição substancial da carga orgânica (DBO e 

DQO); uma diminuição menos acentuada no nitrogênio e os metais permanecem com sua 

concentração quase inalterada (ver Tabela 3.7). 

Os lixiviados efluentes dos aterros sanitários devem ser submetidos a processos de 

tratamento de modo que atinjam os padrões de emissão para lançamento em corpos d’água 

receptores. Estes padrões são estabelecidos a nível nacional pela Resolução CONAMA 

357/2005 e no Rio Grande do Sul pela Resolução CONSEMA 128/2006. 

Entre os vários fatores que influenciam o volume de lixiviado gerado destaca-

mos os seguintes: 

 clima local (regime de precipitações pluviométricas, temperatura, velocidade e 

direção dos ventos, umidade relativa do ar); 

 tipo de cobertura dos resíduos (material, espessura, periodicidade); 

 umidade dos resíduos no momento do aterramento; 

 grau de compactação dos resíduos; 

 capacidade dos resíduos em reter umidade; 

 infiltrações subterrâneas (no caso de não haver impermeabilização inferior). 

Total

Gás gerado da fração rapidamente biode-

gradável de material depositado no ano 5 

Ano

Gás gerado da fração lentamente biode-

gradável de material depositado no ano 5 
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Tabela 3.7 – Variação da concentração dos parâmetros de lixiviados com a idade 
do aterro sanitário 

Parâmetro a 
Idade do aterro (anos) 

< 5 5 a 10 10 a 20 >2 0 

BBO 10.000 – 25.000 1.000 – 4.000 50 – 1.000 < 50 
DQO 15.000 – 40.000 10.000 – 20.000 1.000 – 5.000 < 1.000 
Nitrogênio Kjeldahl 1.000 – 3.000 400 – 600 75 – 300 < 50 
Nitrogênio amoniacal 500 – 1.500 300 – 500 50 – 200 < 30 
Sólidos totais 10.000 – 25.000 5.000 – 10.000 2.000 – 5.000 < 1.000 
pH 3,0 – 6,0 6,0 – 7,0 7.0 – 7,5 > 7,5 
Cálcio 2.000 – 4.000 500 – 2.000 300 – 500 < 300 
Sódio e potássio 2.000 – 4.000 500 – 1.500 100 – 500 < 100 
Ferro e Manganês 500 – 1.500 500 – 1.000 100 – 500 < 100 
Zinco 100 – 200 50 – 100 10 – 50 < 10 
Cloreto 1.000 – 3.000 500 – 2.000 100 – 500 < 100 
Sulfato 500 – 2.000 200 – 1.000 50 – 200 < 50 
Fósforo 100 – 300 10 – 100 < 10 < 10 
a Todas unidades em mg/L, exceto pH (adimensional) 
Fonte: El-Fadel et al. (2002) 

 

A utilização dos aterros sanitários como forma de destino final dos RSU varia ao 

redor do mundo. No Reino Unido esta é a principal forma de destino/tratamento de resíduos, 

cerca de 70 % dos resíduos são dispostos em aterros, pois este país tem uma forte indústria de 

extração mineral e as cavas acabam sendo remediadas com a construção de aterros sanitários 

nestes locais. Já na Holanda, que tem grande parte de seu território ao nível do mar, ou abai-

xo, com alto nível do lençol freático no solo, há dificuldades para implantar aterros sanitários 

(somente 34 % dos resíduos tem esta forma de destino), levando à implantação de outras for-

mas de destino. Além disso, há a diretiva europeia – já referida anteriormente – que limita o 

envio de biodegradáveis para aterro, e a ordenança alemã (T.A. Siedlungsabfall, 1993 apud 

McDougall et al., 2001) que limita ao máximo de 3 % de carbono orgânico total (TOC) nos 

resíduos destinados a aterros naquele país. 

No Brasil, os dados da PNSB apresentada em 2010, com informações referentes a 

2008, embora não existam informações sobre o atendimento a todas as condicionantes técni-

cas e ambientais destes aterros, mostram que houve uma melhora do quadro, sendo que 58,3 

% dos resíduos são dispostos em aterro sanitários, contra 35,4 % apontados pela PNSB (IB-

GE, 2002) em 2000. Isto mostra que em nosso país se faz necessário investir ainda na cons-

trução de mais e de bons aterros sanitários, aliado a iniciativas que vão no sentido de minimi-

zar o envio de resíduos para estes aterros. 
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3.1.9. Reciclagem de materiais 

A reciclagem de resíduos sólidos é definida como uma série de processamentos 

transformando os resíduos em matéria prima e retornando-os ao ciclo produtivo. A reciclagem 

pode ser feita a partir do próprio processo produtivo (na indústria ou no comércio) ou a partir 

dos resíduos domiciliares, também conhecida como reciclagem pós-consumo (a reciclagem 

pós-consumo é a que será considerada no presente estudo).  

O termo reciclagem é usualmente adotado para o processamento de resíduos como 

papel/papelão, plásticos, vidro e metais – também neste trabalho este será o significado adota-

do –, embora, conceitualmente, os processos biológicos, como a compostagem, também sejam 

uma forma de reciclagem da matéria orgânica. 

A reciclagem dos materiais na prática acontece fora das fronteiras do sistema de 

gerenciamento de resíduos urbanos (ver Figura 2.13). Neste sistema, materiais destinados à 

reciclagem cruzam a fronteira do sistema quando saem como materiais secundários segrega-

dos das centrais de triagem, plantas de tratamento biológico, incineradores ou estações de 

transferência. Estes materiais entram então na indústria de transformação ou de reciclagem 

como cada material específico. 

No entanto, para fins de avaliação dos sistemas de gerenciamento de resíduos ur-

banos através da avaliação do ciclo de vida devem ser avaliadas todas as entradas (uso de 

energia, recursos e custos) e as saídas (emissões) tanto nas etapas de coleta e de transporte 

dentro do sistema de gerenciamento de resíduos, como também na etapa posterior de trans-

formação dos materiais, que ocorre fora do sistema de gerenciamento de resíduos (McDougall 

et al., 2001). Além disso, deve ser feita uma comparação do uso de energia e recursos, e das 

emissões resultantes da fabricação de um mesmo produto a partir de material reciclável pós-

consumo e da sua fabricação a partir de matéria-prima virgem. 

O primeiro estágio para a recuperação dos materiais recicláveis é o transporte 

desde o local de coleta ou de separação até a indústria de transformação. A distância de trans-

porte é uma questão estratégica para a viabilidade da recuperação de materiais dos RSU. 

Os estágios seguintes de processamento dos principais materiais do fluxo de resí-

duos serão apresentados a seguir na Tabela 3.8, fazendo-se uma comparação entre a fabrica-

ção destes materiais desde a matéria-prima virgem e a sua fabricação a partir da reciclagem. 
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Tabela 3.8 – Comparação entre reciclagem e fabricação de materiais a partir de maté-
ria-prima virgem 

Mate-
rial 

Fabricação com matéria-prima virgem Reciclagem 

Papel e 
papelão 

- processo de fabricação é baseado na junção de fibras 
de celulose com pontes de hidrogênio através da 
secagem sob pressão 

- 95 % do material utilizado são fibras, normalmente 
de árvores e outras plantas 

- 36 m3 são utilizados para produção de uma tonelada 
de polpa de celulose 

- produtos químicos são adicionados para melhorar a 
resistência, maciez ou brancura do papel (peróxido 
de hidrogênio, hidrosulfito de sódio, sulfeto de só-
dio) 

- o uso de cloro elementar para branqueamento do 
papel tem sido substituído pelo dióxido de cloro 
para controlar a emissão de dioxinas nos efluentes 

- a reciclagem de papel reverte o processo de fabricação pela diluição em 
água, agitação e separação das fibras de celulose 

- as fibras de celulose permitem, em média, quatro ciclos de reciclagem, 
de modo que fibras novas sempre serão necessárias 

- papel de alta qualidade (branco) pode ser reciclado para papel de escri-
tório; papel jornal e outros que necessitam de remoção da tinta são re-
processados para produção de papel jornal e papel higiênico; papel de 
baixa qualidade são usualmente utilizados para produção de papel de 
embalagens e papelão 

- como há perdas de fibras no processo de reciclagem, um tonelada de 
papel para reciclagem resulta em 850 kg de papel reciclado 

- os resíduos da reciclagem incluem tintas e pigmentos sólidos, partículas 
de adesivos, pequenas partículas de plástico e cera, fibras curtas de 
celulose, partículas de enchimento do papel e materiais sólidos maiores 
como grãos, fios (clipes e grampos) e cerâmicos 

- economia de água de 58 % 
- economia de energia de 23 a 78 % 

Vidro 

- produzido a partir da fusão a altas temperaturas 
(1420 – 1600 oC) de matéria-prima virgem, geral-
mente a areia 

- para uma boa qualidade do produto final, usa-se 
areia de 590 a 840 µm 

- o custo de transporte da areia pode ser três a quatro 
vezes maior que o custo da areia, implicando na 
localização das fábricas próximas às jazidas 

- corantes comuns para o vidro incluem óxidos de 
ferro, cromo, cobre, cobalto e níquel 

- a separação dos vidros por cores é necessária para garantir a qualidade 
do material reciclado após a refusão 

- a moagem do vidro antes de entrar na fornalha de fundição resulta na 
utilização de menores temperaturas e, portanto, em economia de ener-
gia; também reduz a emissão de poeiras e particulados 

- de 5 a 6 % do material de vidro a ser reciclado na verdade consiste em 
contaminantes que devem ser removidos (plásticos, cerâmicos, colares 
de chumbo de garrafas de vinho, rótulos de papel, tampas de alumínio) 

- economia de água de 50 % 
- economia de energia de 4 a 32 % 

Metais 
ferrosos 

- o aço é basicamente uma liga de ferro e carbono. 
Contém menos de 2 % de carbono, menos de 1 % 
de manganês e pequenas quantidades de silício, 
fósforo, enxofre e oxigênio 

- a matéria-prima básica é o minério de ferro, que é a 
quarta substância mais abundante na crosta terres-
tre 

- dependendo da finalidade o aço tem características e 
nomes especiais: aço inoxidável é uma liga com 8 
% de cromo, níquel e silício; aço galvanizado é 
revestido com zinco para resistir à corrosão atmos-
férica; e as latas de aço para alimentos são finas 
lâminas revestidas com um verniz que resista à 
corrosão e ao ataque dos ácidos orgânicos 

- há dois tipos de fornalhas: fornalha de oxigênio, que permite o uso de 
até 25 % de sucata ferrosa na entrada; e as fornalhas de arco elétrico, 
que permitem a utilização de até 100 % de sucata 

- a escória da fornalha pode ser utilizada na indústria da construção civil e 
na construção de estradas 

- fornalhas que utilizam grandes quantidades aço galvanizado geram 
poeira de onde o zinco pode ser reciclado 

- nos RSU há a presença de resíduos de ferro e aço, mas a maior quanti-
dade é de latas de aço de embalagens de alimentos e bebidas.  

- o verniz das latas de aço é removido eletroliticamente antes da fundição, 
e representa entre 0,3 % do material a ser reciclado 

 - economia de recursos naturais: 1,5 t de minério de ferro por tonelada de 
sucata reciclada, 0,5 t de carvão por tonelada de sucata reciclada; e 
economia de rocha calcária 

- economia de água de 40 % 
- economia de energia de 50 % 

Metais 
não-
ferrosos 

- o alumínio é obtido da bauxita. É o terceiro elemento 
mais abundante na Terra (depois do oxigênio e do 
silício) e o mais abundante dos metais (8 % em 
massa) 

- o processo de fabricação passa pela fundição a 900 
oC, e a passagem de uma forte corrente elétrica para 
separar o alumínio do oxigênio 

- 183 GJ/t é a quantidade de energia necessária para 
produzir uma tonelada de alumínio desde a bauxita  

- o alumínio é metal não ferroso mais abundante e importante recuperado 
dos RSU 

- a reciclagem do alumínio é um processo muito mais simples que a 
produção desde a bauxita, e muito mais econômica 

- há geração de resíduos que devem ser tratados 
- 8 GJ/t é a quantidade de energia necessária para produzir uma tonelada 

de alumínio desde a sucata de alumínio (96 % de economia) 

Plásticos 

- a indústria petroquímica fornece os monômeros para 
a fabricação dos plásticos que recebem uma varie-
dade de aditivos para modificar suas características 
e propriedades 

- a polimerização é a transformação dos monômeros 
em polímeros; a aplicação de calor e pressão à ma-
téria-prima produz o produto final plástico 

- plásticos são classificados em termoplásticos (que 
estão em estado viscoso quando aquecidos e sólido 
quando resfriam, podendo este processo ser repeti-
do muito vezes sem perda das propriedades especí-
ficas do material); e termofixos (que se liquefazem 
quando são aquecidos e solidificam quando conti-
nuam sendo aquecidos, mantendo sua forma após 
ciclos de aquecimento e resfriamento) 

- os principais polímeros plásticos são: PET - terafta-
lato de polietileno, PEAD – polietileno de alta den-
sidade, PVC – cloreto de polivinila, PEBD - polie-
tileno de baixa densidade, PP – polipropileno, PS – 
poliestireno (isopor), entre outros 

- a separação dos plásticos deve ser feita de acordo com a resina que 
compõe cada tipo de material 

- após a separação por resinas, a reciclagem dos plásticos pode ser mecâ-
nica ou química. Na reciclagem mecânica o plástico é reduzido a forma 
de flake (floco), os contaminantes como rótulos de papel são removidos 
usando separadores tipo ciclone. Os flocos são lavados, secos e então 
extrudados como peletes para o mercado de plásticos 

- a reciclagem química é mais complexa, pois os polímeros plásticos são 
quebrados em monômeros e então re-polimerizados. Neste caso, assim 
como no caso do vidro e do aço, o produto reciclado não se distingue do 
feito com material virgem. Isto pode ser feito, por exemplo, com o PET, 
no entanto os monômeros obtidos pela reciclagem têm custos mais 
elevados que os monômeros derivados da química tradicional. Isto ocor-
re pela escala das grandes plantas petroquímicas e pelas impurezas 
presentes no material reciclado 

- economia de energia de 78 % 

Fonte: Adaptado pelo Autor, a partir de McDougall et al. (2001) e de Massukado (2004) 
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Os números de reciclagem no Brasil apresentados pelo CEMPRE (2008b) estão 

próximos aos melhores desempenhos dos países europeus em alguns materiais (ver Tabela 

3.9). Deve-se ressaltar, entretanto que estes índices referem-se não explicitamente à recicla-

gem dos resíduos domiciliares pós-consumo, mas a reciclagem de modo geral, incluindo a 

reciclagem feita na própria indústria. 

O Brasil é campeão mundial de reciclagem de latas de alumínio, mas este fato não 

se deve a existência de políticas que incentivam a reciclagem ou de programas de coleta sele-

tiva de excelência. O real motivo está na debilidade social e na existência de pessoas que so-

brevivem desta reciclagem através da coleta informal. Portanto, mais do que um orgulho na-

cional de reciclagem, este é um aspecto que deve ser visto como de vulnerabilidade social.  

Tabela 3.9 – Índices de reciclagem no Brasil e outros países 

Material 
Reciclagem por tipo de material (%) 

Embalagens aço Latas de alumínio Plásticos PET Papel Vidro 

Brasil 40 94,4 20 51,3 45,4 46 
Alemanha 89 – 32 – 74,5 97 
Espanha 69 – – – 58,9 – 
Finlândia 53 – – – – – 
Itália 66 – – – – – 
Noruega 66 59 17 – – 89 
Portugal 69 – 11 – – – 
Bélgica 93 – – – – 15 
França – 25 14 – – 71 
Japão – 90,9 – 62 73,1 –
Argentina – 89,6 – 27,1 – – 
Estados Unidos 63 51,6 – 23,5 – 40 

Fonte: CEMPRE (2008b) 

Obs.: “–”  indica que o dado não está disponível 

 

3.2. O processo de apoio à tomada de decisão 

3.2.1. A problemática decisória 

No dia a dia das pessoas, ou das organizações, há necessidade constante da toma-

da de decisões difíceis. Tais decisões são ditas decisões complexas, pois envolvem incerteza 

sobre o caminho a seguir, sobre quais os objetivos a serem alcançados, sobre quais as diferen-

tes alternativas de solução, sobre os grupos de pessoas envolvidas e/ou atingidas pela decisão. 

Há conflitos de valores e objetivos entre os múltiplos grupos interessados na decisão; existem 

diferentes relações de poder entre os grupos de interesse envolvidos no processo decisório; 

devem ser levados em conta múltiplos critérios na avaliação das alternativas que, a princípio, 

não são claras; envolvem quantidade esmagadora de informações, tanto quantitativas quanto 

qualitativas, a serem consideradas no processo decisório; as informações disponíveis, apesar 
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da grande quantidade, são usualmente incompletas; exigem soluções criativas e, muitas vezes, 

inéditas (Souza, 1996). 

Devido a essas características, as decisões complexas são únicas. Mesmo que uma 

determinada situação se repita, o processo decisório será diferente, os envolvidos podem ser 

diferentes, o local pode ser outro e o momento da decisão será diferente. O presente não é 

uma simples repetição do futuro. 

Souza (1996) descreve que os métodos tradicionais de resolução de problemas, 

propostos geralmente pela área da Pesquisa Operacional (PO), procuram enquadrar os pro-

blemas em categorias. Uma vez classificados eles podem ser resolvidos através de procedi-

mento padrão. Esta abordagem surgiu após a Segunda Guerra Mundial, com seu ápice de 

aplicação nos anos 50 e 60, quando o mundo passava por uma fase de relativa estabilidade 

econômica. Esses métodos centram seu foco na escolha das alternativas e em encontrar a so-

lução ótima, verdadeira, a melhor de todas. Também apresentam uma sobrevalorização das 

rotinas matemáticas, complexas e incompreensíveis ao decisor – uma “caixa preta” que forne-

ce soluções que devem ser adotadas, pois são “científicas”. Por último, esses métodos consi-

deram que a formulação matemática é o início do processo de resolução do problema, ou seja, 

que ele já estava devidamente estruturado ou que o processo de estruturação é relativamente 

simples. 

Para Ensslin et al. (2001) as decisões são tomadas quando se escolhe fazer (ou não 

fazer) alguma coisa, ou ainda quando se escolhe fazê-las de uma certa forma. Raramente as 

decisões são tomadas por indivíduos únicos, mesmo que exista, ao final, um responsável por 

seus resultados. Os atores envolvidos têm interesses relevantes e diversos na decisão e irão 

interferir diretamente para afetá-la, através dos sistemas de valores que possuem. 

A maioria dos problemas importantes nas organizações, por outro lado, são com-

plexos, uma vez que existem diversos atores no processo decisório, cada um deles com uma 

diferente perspectiva e interpretação sobre os eventos reais; existem relações de poder entre 

esses atores; cada um desses atores tem um sistema de valores diferente, que os fazem definir 

objetivos diferenciados e muitas vezes conflitantes; as ações disponíveis não são claramente 

definidas nem estão claramente delimitadas, além de uma enorme quantidade de informações 

qualitativas e quantitativas (Ensslin et al., 2001). Os problemas complexos não são facilmente 

estruturáveis. Neste tipo de problemas os modelos de PO, matematicamente sofisticados, for-

necem soluções ótimas e científicas – porém são apenas soluções do modelo, não sendo solu-
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ções do problema que os atores interpretam e encaram como sendo seu problema. 

Sexton et al. (1999) apud Moberg (2006) apontam que boas decisões requerem 

mais do que boas análises e boas intenções. Elas requerem cuidadosa unificação de fatos e 

valores para fazer julgamentos em situações críticas em que existam conflitos de escolha. 

 

3.2.2. Complexidade dos sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos 

O gerenciamento de resíduos tem envolvido desde o simples transporte dos resí-

duos para fora de áreas povoadas até sistemas mais complexos que incluem a reciclagem e a 

prevenção da geração de resíduos. Até o início da década de 1990 o gerenciamento dos resí-

duos urbanos consistia na coleta e no transporte sem qualquer separação de resíduos desde os 

domicílios até os locais de disposição, que normalmente eram depósitos a céu aberto (“li-

xões”) ou aterros sanitários. Os aspectos ambientais raramente eram levados em consideração. 

Em uma segunda fase, técnicas mais avançadas de tratamento dos resíduos e aterros sanitários 

mais seguros foram desenvolvidas e implantadas. 

A partir dos anos 1990 sistemas mais complexos começaram a ser implantados no 

Brasil. Estes incluem a separação de recicláveis e de resíduos perigosos na origem e unidades 

de reciclagem e compostagem. Alternativas como a incineração e a digestão anaeróbia come-

çam a ser avaliadas para aplicação em diferentes cidades brasileiras (CODESC, 2003; Rei-

chert, 2004), além disso, os aterros sanitários passaram a adotar tecnologias mais avançadas 

como camadas impermeabilizantes da base, drenagem e tratamento de lixiviados e aproveita-

mento energéticos do biogás gerado.  

Como resultado do aumento da complexidade do gerenciamento dos resíduos ur-

banos, ferramentas computacionais adequadas começaram a ser desenvolvidas nos países de-

senvolvidos (Salhofer et al., 2007). A primeira geração de modelos foi desenvolvida nos anos 

1970, analisando aspectos práticos como definição de roteiros de coleta e localização de áreas 

para aterros sanitários. Uma segunda geração de modelos, nos anos 1980, incluía aspectos 

ambientais e de custos. Nos anos 1990, a terceira geração de modelos baseada na análise e 

avaliação do ciclo de vida foi desenvolvida e aplicada. 

Os modelos mais utilizados atualmente são estes da terceira geração, que combi-

nam aspectos ambientais, econômicos e sociais. O modelo IWM-2 (McDougall et al., 2001) 

que é específico para gerenciamento de resíduos sólidos urbanos ou municipais é um exemplo 

de modelo utilizado.  
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A comparação de alternativas ou cenários com respeito aos aspectos ambientais, 

econômicos e sociais é uma tarefa complexa tanto do ponto de vista metodológico como prá-

tico. Salhofer et al. (2007) afirmam que, na maioria dos casos, os objetivos antagônicos de 

minimização dos custos, redução dos efeitos ambientais e alta conveniência ao usuário (em 

especial no sistema de coleta) não podem ser atingidos por um único cenário. Normalmente 

em um cenário com altos padrões ambientais e com alta conveniência os custos são elevados, 

enquanto que cenários de baixos custos são menos efetivos ambientalmente e menos conveni-

entes ao usuário. 

Considerando o gerenciamento de resíduos urbanos, a oposição de grupos de inte-

resse é muitas vezes bastante forte. Representantes dos municípios, que preferem soluções 

técnicas, estão em conflito com representantes da população ou ONGs ecológicas que prefe-

rem a prevenção da geração e reciclagem como soluções estratégicas. Além do mais, como 

regra geral, os moradores das proximidades tendem a objetar o planejamento e a construção 

de unidades de manejo de resíduos. Um processo decisório participativo pode ajudar a reduzir 

estes problemas no processo de planejamento desde o começo e contribuir para a definição de 

soluções aceitáveis para todas as partes envolvidas (Salhofer et al., 2007). 

 

3.2.3. Tomada de decisão em sistemas ambientais 

Simon (1960) apud Hoffmann (2008) divide o processo de tomada de decisão em 

três estágios: inteligência, concepção e escolha. O primeiro estágio, de inteligência, consiste 

em identificar, definir e categorizar o problema. No estágio de concepção são geradas alterna-

tivas para solucionar o problema. Finalmente no estágio de escolha, utiliza-se de métodos de 

seleção de alternativas para apontar uma ou mais soluções a adotar. 

Para Moberg (2006) as decisões ambientais são escolhas que indivíduos, grupos, 

organizações, e sociedades fazem a respeito do ambiente ou que afetam o ambiente. Para o 

autor, o processo de tomada de decisão ambiental não difere dos processos gerais de tomada 

de decisão. 

Entender o contexto social onde está inserido o processo de tomada de decisão é 

necessário para que se esteja apto a escolher as ferramentas corretas. Os contextos social e 

cultural devem ser considerados na escolha das ferramentas de suporte à decisão e, além dis-

so, os critérios a serem considerados no processo de decisão devem ser estabelecidos com 

participação de todos os atores sociais (Tukker, 2000; Moberg, 2006). 
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Umas das partes mais importantes do apoio à decisão é a etapa da atribuição de 

pesos. Ferramentas analíticas de análise de sistemas ambientais podem promover informações 

sobre diferentes alternativas, mas estas informações não resultarão necessariamente em uma 

solução única e ótima. Por exemplo, diferentes alternativas podem ser preferenciais depen-

dendo de qual aspecto ambiental que está sendo considerado: acidificação, uso do solo, mu-

danças no clima, etc. Para a tomada de decisão os diferentes aspectos ambientais devem ter 

seus pesos atribuídos. Para Moberg (2006), esta atribuição de pesos pode ser feita com mais 

ou menos consistência pelos decisores ou através do uso de algum tipo de método de atribui-

ção de pesos. Esta atribuição de pesos não deve somente ser feita na dimensão ambiental, mas 

também nas dimensões econômica e social. Finnveden (1997) e Bengtsson (2001) apresentam 

uma ampla discussão sobre métodos de atribuição de pesos em sistema ambientais. 

Moberg (2006) apresenta resumidamente as ferramentas de análise de sistemas 

ambientais mais frequentemente utilizadas: 

ACV (Avaliação do Ciclo de Vida): é uma ferramenta analítica para avaliação de 

impactos potenciais de produtos ou serviços usando a perspectiva do ciclo de vida, incluindo 

impactos da aquisição da matéria-prima, produção, uso e gerenciamento dos resíduos assim 

como do transporte. 

LCC (Life Cycle Costing – Avaliação de Custos ao Longo do Ciclo de Vida): po-

de ser utilizado para análise do custo de produtos e serviços usando a perspectiva do ciclo de 

vida. Custos sociais e ambientais também podem ser incluídos. 

Entrada de Material por Unidade de Serviço: é similar ao ACV, mas somente in-

clui entradas de materiais através do ciclo de vida do produto ou serviço. 

Análise de Fluxo de Materiais: lida com entrada bruta de material em termos físi-

cos no sistema. 

Análise de Risco: é um termo amplo que inclui tanto a análise de risco de substân-

cias químicas quanto de acidentes. Análise de risco de químicos inclui análise de exposição e 

análise de efeitos, enquanto que análise de risco de acidentes inclui a análise de probabilidade 

e possíveis consequências.  

Avaliação Ambiental Estratégica: é uma ferramenta de procedimento que lida 

com aspectos ambientais (e sustentabilidade) na tomada de decisão estratégica (políticas, pro-

gramas e planos). 
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AIA (Avaliação de Impacto Ambiental): é uma ferramenta de procedimento re-

querido por lei em algumas situações, como é caso no Brasil pelo estabelecido na Resolução 

CONAMA 001/1986 (CONAMA, 1986). Esta ferramenta descreve os impactos ambientais de 

um determinado projeto e suas alternativas (por exemplo, a localização e construção de um 

aterro sanitário). 

O julgamento de especialistas é a espinha dorsal da maioria das avaliações de im-

pactos, por isso a qualidade dos sistemas de tomada de decisão em sistemas ambientais estra-

tégicos depende, em grande extensão, da credibilidade dos especialistas ou decisores e da qua-

lidade de seus julgamentos (Kontic, 2000).  

Noble (2004) analisa as principais características que dão consistência ao julga-

mento em um painel de especialistas em análise ambiental estratégica, a saber: o tamanho do 

painel de especialistas, sua composição, a expertise, e o consenso. 

Com respeito ao tamanho do painel de especialistas não há um número exato de 

decisores que devam participar do processo previamente definido como mínimo ou ótimo. Na 

literatura pode-se ver a utilização de um número de 10 a 120 especialistas convidados a parti-

cipar. O tamanho do painel de avaliação dos impactos, entre outras coisas, depende dos obje-

tivos da avaliação e do tempo e dos recursos disponíveis, sendo, portanto, específico para ca-

da contexto e para cada caso (Tabela 3.10). 

Tabela 3.10 – Critérios de seleção para determinar o tamanho e a composição do 
painel de especialistas 

Critérios de Seleção 

Representação dos que serão afetados pelas decisões dos sistemas ambientais 
– grupos de interesse afetados 
– setores afetados, departamentos governamentais, e indústrias 

Representação daqueles que afetam as decisões dos sistemas ambientais 
– administradores públicos 
– planejadores e responsáveis em estabelecer políticas 
– cientistas e pesquisadores 

Representação geográfica apropriada 
Inclusão das expertises e experiências necessárias 
Ser exequível, com tempo e recursos suficientes 
Grande o suficiente para facilitar as necessárias análises estatísticas 
Credibilidade do tamanho e dos membros do painel 
Fonte: Noble (2004) 

 

Considerando a composição do painel, o autor sugere que três tipos de painelistas 

devem ser considerados, incluindo especialistas, decisores, e facilitadores. A composição rela-

tiva de cada um depende dos objetivos do estudo e da natureza (complexidade e tecnicidade) 
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do sistema em questão, e esta deverá ser adaptada a cada situação individual em análise. Para 

Noble (2004), situações onde está claro quem deve agir, mas não está claro como, ou seja, 

qual a direção estratégica a ser adotada, é onde o painel de especialistas é muitas vezes a esco-

lha preferida. Esta parece ser exatamente a situação que se coloca na definição de sistemas 

sustentáveis de gerenciamento de resíduos urbanos. 

Quanto à expertise necessária aos painelistas, Noble (2004) apresenta uma orien-

tação com base em práticas recentes (Tabela 3.11). 

Tabela 3.11 – Critérios de seleção para expertise dos painelistas 
Critérios de Seleção 

Experiência em duas ou mais das áreas específicas consideradas na análise 
Liderança atual ou anterior no gerenciamento de uma ou mais áreas consideradas no estudo 
Experiência em pelo menos um dos componentes do sistema avaliado 
Representação de setor, interesse ou área geográfica afetada em particular 
Sete a dez anos de educação e experiência profissional em análise ambiental e/ou em uma das 

áreas-chave (disciplinas) envolvidas 
Experiência em análises ou processos de tomada de decisão similares 
Alto nível de produtividade profissional, verificada através de: 

– publicações 
– participação em simpósios e encontros profissionais 
– experiência em gerenciamento de projetos 
– participação atual ou anterior em estudos similares 

Baseado em auto interesse de participar ou envolvido no processo 
Fonte: Noble (2004) 

 

Embora o consenso seja um objetivo comum nos grupos de tomada de decisão em 

recursos naturais e em meio ambiente, o consenso nunca deve ser o objetivo primordial de um 

grupo de interação de opiniões quando está em análise o julgamento de análise ambiental es-

tratégica. Noble (2004) aponta que o consenso não necessariamente aumenta a qualidade das 

soluções ambientais obtidas, e que ele não é uma condição necessária nem suficiente para a 

tomada de decisões com qualidade e consistência. Vale lembrar que o que é realmente espera-

do do processo de tomada de decisão, por parte dos tomadores de decisão (decisores) não é 

uma solução final e acabada, mas, mais do que isso, que o painel tenha avaliado sistematica-

mente e apresente todas as opções de modo que o decisor tenha as informações necessárias 

para a tomada de decisão final. 

 

3.2.4. Apoio à decisão no gerenciamento de resíduos urbanos 

Várias características do domínio do problema de planejamento e gerenciamento 

de um sistema integrado de resíduos sólidos urbanos fazem com que o assunto seja apropriado 
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para análise em sistema ambiental estratégico de apoio à decisão, em especial devido à com-

plexidade e às incertezas envolvidas. Poucos profissionais que têm expertise em todas as eta-

pas de um sistema de gerenciamento de resíduos; julgamentos e expertise são requeridos para 

decisões sobre gerenciamento e planejamento e muitas questões qualitativas estão envolvidas.  

Uma ferramenta de apoio à decisão deve considerar a composição e as quantida-

des geradas de resíduos, a diminuição da geração e o reuso, a reciclagem e a compostagem, as 

opções de tratamento e a destinação final (Barlishen e Baetz, 1996). Moberg (2006), em um 

amplo estudo sobre o processo de decisão em análise de sistemas ambientais de modo mais 

amplo, e em sistemas de gerenciamento de resíduos de modo mais direto, aponta a importân-

cia do uso destas ferramentas, descrevendo a sua utilização em países e cidades da Europa. A 

ACV é apontada pelo autor como uma das ferramentas mais promissoras no processo de to-

mada de decisão estratégica em gerenciamento de resíduos urbanos.  

Uma ferramenta sustentável de apoio à tomada de decisão deve não somente aco-

modar simultaneamente fatores ambientais, econômicos e sociais, mas também deve incorpo-

rar a participação pública no processo de tomada de decisão (Hung et al., 2007). Além disso, 

deve fazer o equilíbrio entre a tomada de decisão baseada em modelos científicos e os valores 

dos decisores e sociedade envolvida. 

Den Boer et al. (2007) descrevem uma ferramenta de apoio à decisão em sistemas 

sustentáveis de gerenciamento de resíduos urbanos desenvolvido em planilha Excel da Micro-

soft para cidades europeias. Utilizado a ACV aplicada ao sistema de gerenciamento de resí-

duos, esta ferramenta leva em consideração além dos aspectos ambientais, também os aspec-

tos econômicos e sociais.  

Os critérios ou indicadores para a sustentabilidade econômica utilizados pelos au-

tores foram: custo por tonelada ou por domicílio ou por pessoa (para todo o sistema ou para 

subsistema), ganhos ou entradas financeiras da recuperação de materiais ou de energia, parti-

cipação porcentual do custo do sistema de gerenciamento de resíduos no PIB do município, e 

a diferença entre ganhos e gastos no sistema de gerenciamento de resíduos. Já os critérios 

sociais adotados foram: aceitabilidade social (o sistema deve ser aceito pela sociedade), equi-

dade social (distribuição equilibrada entre a população dos benefícios e dos danos), e função 

social (benefícios sociais do sistema de gerenciamento de resíduos). 

Massukado (2004) desenvolveu uma metodologia com aplicação computacional 

de sistema de apoio à decisão em sistemas integrados de gerenciamento de resíduos sólidos. A 
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metodologia está baseada uso da técnica Delphi para construção de cenários e faz a avaliação 

dos sistemas. Para o autor a principal vantagem de um sistema de apoio à decisão não é a si-

mulação exata do problema, mas a possibilidade de poder avaliar os padrões de comporta-

mento do sistema. 

 

3.2.5. Construção de cenários 

A construção de cenários é uma ferramenta para ordenar percepções sobre ambi-

entes futuros alternativos nos quais as consequências de sua decisão vão acontecer, ou, ainda, 

um salto imaginativo no futuro. Para Kato (2007), um cenário é uma visão internamente con-

sistente daquilo que o futuro poderia vir a ser, sendo de primordial importância o seu uso co-

mo um instrumento para o planejamento estratégico, facilitando o conhecimento das implica-

ções das incertezas sobre o desempenho futuro de cada organização e também no setor a que 

pertence, sobretudo no que envolve a cadeia de valor. O autor lista os principais benefícios da 

construção de cenários: 

– facilitar o processo de entendimento do ambiente e suas influências; 

– propiciar maior consistência interna no processo decisório; 

– conhecer as inter-relações entre fatores externos e internos à empresa; 

– dar ênfase aos aspectos de interações entre os concorrentes; 

– receber elementos para a formulação das estratégias empresariais. 

Os estudos de cenários recorrem a um conjunto de técnicas e processos de siste-

matização e organização das informações e hipóteses. No caso específico de construção e 

seleção de cenários de sistemas de gerenciamento de resíduos urbanos, devem ser considera-

das as diferentes opções de coleta, reciclagem e tratamento para cada um dos materiais consti-

tuintes do fluxo de resíduos (como resíduos recicláveis, resíduos orgânicos e rejeitos).  

Salhofer et al. (2007) salientam que na construção dos cenários a situação inicial 

ou atual deve ser analisada para a identificação de elementos chaves que fazem parte do sis-

tema. Os outros cenários a serem avaliados deverão ser construídos considerando as diferentes 

opções de geração, coleta, reciclagem e tratamento. Na Figura 3.5 apresenta-se uma sequência 

de passos que devem ser tomadas em um processo de tomada de decisão em resíduos sólidos, 

ressaltando a etapa de construção dos cenários. 
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Figura 3.5 – Etapas principais de estudo de suporte à decisão 

 
(Fonte: Adaptado de Salhofer et al. (2007)) 

Exemplos de cenários de gerenciamento de resíduos urbanos são apresentados por 

Bovea e Powell (2006) para a Comunidade de Valência, Espanha, e podem ser vistos nas figu-

ras 2.6, 2.7 e 2.8. O primeiro cenário chamado de “Cenário atual” reproduz a estratégia de 

manejo de resíduos existente. O sistema de coleta consiste em uma coleta seletiva em pontos 

de entrega voluntária – PEV – apenas de vidro e papel e papelão que são enviados diretamen-

te para centros de reprocessamento. Os resíduos comuns, ou os resíduos restantes, são coleta-

dos em contêineres colocados na via pública e enviados para unidades de triagem onde os 

resíduos são separados em seus diferentes materiais. Os rejeitos da triagem são enviados a um 

aterro sanitário. Os resíduos recicláveis são enviados para o centro de reprocessamento e os 

resíduos putrescíveis são enviados para a planta de compostagem. Neste cenário, 10,5 % dos 

resíduos são reaproveitados e 13,4 % são compostados, em massa do total gerado (ver Figura 

3.6). 

No “Cenário recuperação de putrescíveis” os resíduos urbanos são separados em 

três frações: putrescíveis, rejeitos e recicláveis. Os dois primeiros resíduos são depositados em 

dois diferentes contêineres colocados em via pública em distâncias não superiores a 50 m. Os 

putrescíveis são transportados diretamente à unidade de compostagem, ao passo que os rejei-

tos são enviados ao aterro sanitário. Os resíduos seletivos separados na fonte (papel e papelão, 

vidro e embalagens leves) são coletados em contêineres em PEVs, sendo o papel, papelão e 

vidro enviados para os centros de reprocessamento em quanto as embalagens leves são envia-

das às unidades de triagem onde são separados em suas distintas frações (plástico, metal fer-

roso, papel e papelão, metal não ferroso e rejeitos). Os quatro primeiros materiais separados 

são enviados a unidades de reprocessamento e os rejeitos ao aterro sanitário (ver Figura 3.7). 

 Etapa 1 – Objetivos, regras de funcionamento

Etapa 2 – Definição dos critérios e da construção dos cenários

Etapa 3 – Construção dos cenários

Etapa 4 – Seleção dos critérios

Etapa 5 – Análise dos cenários

Etapa 6 – Discussão dos resultados da análise e escolha dos cenários
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Figura 3.6 – Cenário “atual” – Valência (Espanha) 

 
(Fonte: Bovea e Powell, 2006) 

Figura 3.7 – Cenário “recuperação de putrescíveis” – Valência (Espanha) 

 
(Fonte: Bovea e Powell, 2006) 

O terceiro cenário dá ênfase à qualidade dos materiais recuperáveis (ver Figura 

3.8), tanto os orgânicos putrescíveis como os recicláveis. Os resíduos domiciliares são separa-

dos em quatro frações: putrescíveis, rejeitos, não fermentáveis e recicláveis. As três primeiras 

frações são coletadas em três diferentes contêineres junto à via pública. Os resíduos não fer-

mentáveis são enviados à unidade de triagem onde são separados os metais não ferrosos, pa-
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pel e papelão, vidro e plásticos que vão às unidades de reprocessamento. Os rejeitos separados 

na triagem, junto com o rejeito da compostagem e os rejeito já coletados separadamente são 

enviados ao aterro sanitário. Os resíduos seletivos (papel e papelão e vidro) coletados separa-

damente nos PEVs são enviados diretamente às unidades de reprocessamento.  

Figura 3.8 – Cenário “recuperação de todos os materiais” – Valência (Espanha) 

 
(Fonte: Bovea e Powell, 2006) 

Nos dois últimos cenários apresentados (Figuras 3.7 e 3.8) é possível uma varia-

ção das alternativas, quando consideramos as possibilidades de aterro sanitário sem e com 

aproveitamento energético do biogás gerado. 

A definição de cenários com os respectivos balanços de massa como mostrado 

acima são importantes para permitir a análise dos sistemas de manejo de resíduos através de 

modelos, como será apresentado na sequência. 

 

3.3. Modelos aplicados ao gerenciamento sustentável de resíduos sólidos 

Um modelo é uma representação de um objeto, sistema ou ideia de alguma manei-

ra diferente da realidade em si (Qureshi et al., 1999). Muitos dos modelos utilizados em ge-

renciamento de resíduos sólidos são modelos de apoio à decisão que utilizam uma variedade 

de métodos e ferramentas como análise de risco, avaliação de impacto ambiental, análise cus-
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to-benefício, método multicritério de apoio à decisão e análise e avaliação do ciclo de vida, 

como parte do processo de tomada de decisão. 

Segundo Tanskanen (2000) os primeiros modelos de gerenciamento de resíduos 

sólidos, da década de 1970, eram modelos de otimização e lidavam com aspectos específicos 

do problema, como por exemplo, a otimização de roteiros de coleta ou de localização de esta-

ções de transferência. Já os modelos desenvolvidos na década de 1980 estenderam as frontei-

ras dos sistemas considerados pelos modelos anteriores e abordavam o gerenciamento muni-

cipal de resíduos sólidos a um nível sistêmico. Isto quer dizer que, mais que olhar para um 

fator isolado dentro do sistema, os modelos olhavam para as relações entre os fatores (Mac-

Donald, 1996), mas estes modelos objetivavam basicamente a minimização de custos, não 

considerando os aspectos sociais envolvidos, nem aspectos como a minimização ou a preven-

ção da geração.  

Durante os anos de 1990 foram desenvolvidos modelos que incluíam a reciclagem 

e outros métodos de gerenciamento de resíduos, baseados no conceito de Gerenciamento Inte-

grado de Resíduos Sólidos Urbanos – GIRSU.  

Modelos mais recentes incluem todo o ciclo de vida dos produtos (Morrissey e 

Browne, 2004). A maioria dos modelos considera os aspectos ambiental e econômico, porém 

muito poucos consideram os aspectos sociais. Para que um sistema de gerenciamento de resí-

duos seja sustentável, ele necessita ser ambientalmente efetivo, economicamente viável e so-

cialmente aceitável.  

Nilsson-Djerf e MacDonald (2000) colocam claramente que “para um sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos ser efetivo, ele deve ser aceito pela população”. Petts 

(2000) vai além e afirma que o público deve ser envolvido antes que decisões-chave sejam 

tomadas, ou seja, a população deve participar na definição das ações e na tomada de decisão. 

Morrissey e Browne (2004) apontam que uma revisão dos modelos correntes de 

gerenciamento de resíduos sólidos indica que eles podem ser enquadrados em uma das se-

guintes três categorias: os baseados na análise custo-benefício; os baseados na análise e avali-

ação do ciclo de vida; e os baseados no uso de métodos multicritério como o AHP e ELEC-

TRE. Na sequência é apresentada uma breve descrição desses modelos, segundo Morrissey e 

Browne (2004). 
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3.3.1 Modelos baseados na análise custo-benefício 

Esta ferramenta permite aos tomadores de decisão (ou decisores) visualizar os as-

pectos positivos e negativos de diferentes cenários pela colocação de todos os impactos em 

uma unidade de medida comum, geralmente monetária. Isto significa que todos os impactos 

que não tenham um valor monetário, como os impactos ambientais, devem ter atribuídos um 

valor monetário para análise. 

Como vantagens e limitações desses modelos pode-se citar: 

• Os resultados são apresentados claramente, com todos os impactos traduzidos 

em um único valor monetário; 

• Há incertezas envolvidas na estimativa de um valor monetário para vários im-

pactos ambientais e/ou sociais; 

• Estimativas de preços podem variar durante a vida útil do programa de gerenci-

amento de resíduos, alterando a solução escolhida (por exemplo, mudanças nos preços do 

aterro sanitário podem impactar a decisão sobre porcentagem de reciclagem). 

 

3.3.2 Modelos baseados na análise multicritério 

Um breve histórico da origem dos métodos de avaliação multicritério (MCDA – 

Multicriteria Decision Aid) é dado por Bana e Costa et al. (1997). Uma das características 

fundamentais das metodologias multicritério é que estas levam em conta vários critérios indi-

viduais e muitas vezes conflitantes, de maneira multidimensional e proporcionando uma to-

mada de decisão mais robusta do que otimização de uma simples função objetivo (como uma 

análise custo-benefício). Adicionalmente, a metodologia multicritério permite aos decisores 

aprender sobre o problema e a análise sob diferentes pontos de vista. 

Segundo Morrissey e Browne (2004), o procedimento padrão passa pela identifi-

cação de várias alternativas (como os diferentes cenários de gerenciamento de resíduos sóli-

dos) que são então avaliadas em termos de critérios importantes para o modelo em desenvol-

vimento. O resultado é uma hierarquização de alternativas. Os tipos de critérios escolhidos 

dependem dos objetivos do modelo, e, portanto, podem ser incluídas a análise de risco e a 

avaliação de impacto ambiental. 

Como vantagens e limitações desses modelos pode-se citar: 

• Permite um procedimento sistêmico de avaliação de políticas de gerenciamento 

e ajuda a entender o problema. 
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• Uma mescla de informações quantitativas e qualitativas pode ser incorporada. 

• Simulações podem ser feitas considerando as preferências de grupos de deciso-

res com interesses conflitantes. 

• Estes modelos não produzem “a melhor solução”, mas uma lista melhores solu-

ções ou uma hierarquização geral de soluções. 

• Há a necessidade de julgamento pessoal e de experiência dos decisores com a 

metodologia. 

• A alocação de pesos para cada critério é subjetiva. 

• Os modelos multicritério para gerenciamento de resíduos sólidos identificados 

na literatura consideram somente o resíduo que já foi gerado. Prevenção, minimização da ge-

ração, ou ecodesign, que poderiam eliminar materiais que não podem ser reciclados ou biode-

gradados geralmente não são considerados (Morrissey e Browne, 2004). 

 

3.3.3 Modelos baseados na avaliação do ciclo de vida 

Avaliação do ciclo de vida é uma metodologia que estuda os aspectos ambientais 

e os impactos potenciais ao longo da vida útil de um produto desde a aquisição da matéria-

prima passando pela produção, uso e disposição final (isto é, do berço ao túmulo) (NBR ISO 

14040, 2001). Embora a maioria dos estudos do ciclo de vida tenha sido feita por meio de 

análises comparativas de produtos que exercem função similar (por exemplo, vidro versus 

plástico para embalagens de bebidas), recentemente a ferramenta também tem sido utilizada 

para comparação de processos alternativos de produção, o que inclui o uso da ACV para 

comparação de estratégias de gerenciamento de resíduos sólidos. 

De acordo com McDougall et al. (2001), a ACV oferece um mapa sistêmico, que 

permite uma análise holística e a comparação de diferentes cenários e opções, resultando em 

melhorias ambientais para diferentes produtos ou sistemas de gerenciamento de resíduos. Os 

autores fazem a conexão entre Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos – GI-

RSU – e Avaliação do Ciclo de Vida – ACV. O modelo desenvolvido por McDougall et al. 

(2001) é chamado de IWM-2.  

Como vantagens e limitações desses modelos pode-se citar: 

• Permite a inclusão dos diferentes agentes envolvidos no gerenciamento de resí-

duos. 

• Possibilidade de construir mapas de fluxos de materiais e de energias, assim co-
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mo de recursos, resíduos e emissões. 

• As técnicas de ACV permitem uma análise ampliada e objetivo do sistema de re-

síduos, proporcionando uma base objetiva para a tomada de decisões. 

• O uso de técnicas de ACV não garante necessariamente que seja possível esco-

lher qual opção seja “ambientalmente superior” porque elas não são capazes de prever os reais 

efeitos ambientais de um produto, embalagem ou serviço. 

• ACV é mais uma ferramenta de gerenciamento ambiental e não deveria ser utili-

zada isoladamente para decidir qual sistema de gerenciamento de resíduos é o preferido. 

• Uma dificuldade associada à ACV é estabelecer onde estão os limites do sistema 

e a definição da unidade funcional. 

• ACV deve incorporar a avaliação econômica e os aspectos sociais. 

Na tabela 3.12 são apresentados alguns modelos e programas computacionais uti-

lizados para avaliação do ciclo de vida – ACV – e modelagem multicritério – MCDA. 

 

3.3.4 Deficiências dos modelos existentes 

A tomada de decisão em questões ambientais, como no gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos, usualmente envolve grupos com interesses contrários, objetivos conflitantes 

e diferentes tipos de informações e os métodos custo-benefício não são uma ferramenta sus-

tentável para esse tipo de decisão (Carbone et al., 2000 apud Morrissey e Browne, 2004). 

Além disso, nos métodos custo-benefício uma melhoria em uma das dimensões do problema 

(por exemplo, custos) pode compensar a deterioração de outra (por exemplo, emissões), o que 

não é um procedimento sustentável para gerenciamento de resíduos sólidos. 

No tocante aos métodos de ciclo de vida, Peets (2000) diz que a ACV tradicio-

nalmente não tem sido objeto do envolvimento da população, sendo uma ferramenta de cálcu-

lo de cargas ambientais muito específica e altamente tecnocrática. Mas, segundo McDougall 

et al. (2001), esta deficiência pode ser superada fazendo-se o debate público dos resultados da 

avaliação de impactos como parte de um processo democrático. 

Métodos de ACV não lidam facilmente com impactos ambientais localizados, 

como uso local do solo para implantação de um aterro sanitário ou uma unidade de tratamento 

de resíduos, que facilmente se tornam uma prioridade para o público local. Além disso, méto-

dos ACV não lidam com impactos dependentes do tempo com relevância quando se conside-

ram questões intergerações. A maioria dos modelos de ACV considera somente a fase de in-
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ventário do ciclo de vida da ferramenta avaliação do ciclo de vida (Morrissey e Browne, 

2004). 

Tabela 3.12 – Algumas das ferramentas computacionais disponíveis para MCDAa e ACVb 
Metodologia e programa Aplicação 

Programas de MCDA  
EXPERT CHOICE Para AHP. 
ELECTRE TRI Assistant Para ELECTRE TRI. 
HIPRE 3 + HIPRE 3 + é um programa de apoio à decisão que integrada o AHP e SMART, 

podendo ser utilizados separadamente ou integrados no modelo 
(http://www.sal.hut.fi/dowloadables/) 

HiView Hiview é uma Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA) que permi-
te decisões com opções mutuamente excludentes, e usa a técnica chamada MA-
CBETH (http://www.catalyze.co.uk/hiview/hiview.html) 

LOGICAL DECISIONS É utilizado com a Teoria de Atitude Multiatributo 
(http://www.logicaldecisions.com/prod01.html) 

PREFCALC, MINORA, VIG, 
LBS, CAMOS, M.H.DAS, 
ADELAIIS, MARKEX, UTA+, 
FINEVA, FINCLAS,  
MUSTARD 

São exemplos de Sistemas de Multicritério de Apoio à Decisão de Terceira ou 
Quarta geração e muitos deles são baseados no modelo UTA. 

PREFDIS system Utiliza o método UTADIS para desenvolver funções utilitárias aditivas para re-
solver problemas que envolvem dois ou mais grupos. 

PROMCALC Para o método PROMETHEE. 
RANGU system Utilizado em funções discriminativas de classificação dois-grupos. 
ROSE SYSTEM Baseado no Método “Rought Set”  
  
Programas de ACV  
Boustead model Para avaliação do ciclo de vida (http://www.boustead-

consulting.co.uk/products.htm) 
GABI 4 Para avaliação do ciclo de vida (http://www.gabi-software.de/) 
IWMM Para análise do ciclo de vida gerenciamento de resíduos sólidos, desenvolvido por 

EPIC/CSR. 
IWM-2 Para análise do ciclo de vida gerenciamento de resíduos sólidos. 
SIMA Pro 5.1 Programa Eco-Indicador desenvolvido por Pré Consultants. Para avaliação do 

ciclo de vida. 
WARM Modelo de redução de resíduos, e redução de gases de efeito estufa de várias 

alternativas de gerenciamento de resíduos sólidos. EPAUS. 
WISARD Para análise do ciclo de vida e utilizado por autoridades locais no Reino Unido. 

Desenvolvido pela Ecobilan (http://www.ecobilan.com/uk_wisard.php) 
a MCDA – Multicriteria Decision Aid (Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão) 
b ACV – Avaliação do Ciclo de Vida 

Fonte: Morrissey e Browne (2004) 

 

A maior deficiência dos modelos multicritério, como o ELECTRE, é a grande 

subjetividade presente na alocação dos pesos. Entretanto, o problema de ponderação de pesos 

também está presente na fase de avaliação de impactos na ACV. Segundo Morrissey e Brow-

ne (2004), muito autores na literatura têm recomendado a aplicação dos conceitos da metodo-

logia de decisão multicritério à fase de avaliação de impactos da ACV. 

Um aspecto do uso dos modelos, não considerado detalhadamente em nenhum dos 

modelos identificados, é o se as técnicas podem ser utilizadas por grupos de decisores díspa-
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res. Os principais grupos de decisores são o governo, as autoridades locais, os técnicos espe-

cialistas, e a comunidade geral. Petts (2000) afirma que a ACV não é uma ferramenta adequa-

da para o envolvimento do público.  

Por sua vez, Morrissey e Browne (2004) afirmam categoricamente que o não en-

volvimento das pessoas que geram os resíduos (a comunidade ou o público em geral) de uma 

maneira realmente participativa nos processos de decisão é a maior das deficiências desses 

modelos. Nenhum dos modelos identificados considera os aspectos sociais do gerenciamento 

de resíduos ou os aspectos intergerações e como resultado, afirmam os autores, nenhum dos 

modelos pode ser considerado totalmente sustentável. (A definição mais conhecida de desen-

volvimento sustentável é a da Comissão Mundial para Meio Ambiente e Desenvolvimento de 

1987 (1991) – o Relatório Bruntland –: é aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem 

prejudicar a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas necessidades. No entanto, co-

mo já visto anteriormente, neste trabalho a sustentabilidade dos sistemas de gerenciamento de 

resíduos refere-se ao manejo ambientalmente efetivo, economicamente viável e socialmente 

aceitável.) 

Apesar do fato da evidência cada vez maior que os programas de gerenciamento 

de resíduos, e em especial uma técnica de tratamento de resíduos, que ignoram os aspectos 

sociais estão fadados ao fracasso (Joos et al., 1999), é somente recentemente que as políticas e 

programas de gerenciamento de resíduos sólidos estão considerando os aspectos sociais e que 

indicadores de sustentabilidade do gerenciamento de resíduos estão sendo desenvolvidos. Os 

aspectos sociais mais importantes incluem os problemas de comunicação, aceitabilidade pú-

blica (compatibilidade social), participação pública no planejamento e na implementação, 

comportamento do consumidor, fatores intergerações e mudanças no sistema de valores. 

Um estudo de Nilsson-Djerf (1999) sobre nove programas europeus de gerencia-

mento de resíduos considerados programas avançados nos seus respectivos países, concluiu 

que os programas que obtiveram sucesso tinham um principal fator em comum: todos consi-

deram a questão de aceitabilidade pública e comunicação como muito importante. Os casos 

foram analisados por McDougall et al. (2001), que mostraram que enquanto todos os progra-

mas incluíam reciclagem e compostagem, mas nem todos incluíam incineração. Marrissey e 

Browne (2004) apontam que não é o fato de uma técnica de tratamento de resíduos estar ou 

não incluída que determina se um programa é sustentável ou não, mas sim, o fato determinan-

te é se o programa é aceito pelas pessoas que tem que utilizá-lo. 
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Como formas de superar as deficiências dos modelos apontados, Morrissey e 

Browne (2004) sugerem que futuras pesquisas juntem os aspectos fundamentais da modela-

gem multicritério e o conceito de gerenciamento integrado de resíduos sólidos para desenvol-

ver metodologias apropriadas de tomada de decisão para definição de sistemas sustentáveis de 

gerenciamento de resíduos sólidos, envolvendo todos tomadores de decisão (ou atores sociais) 

dentro de uma comunidade. Esta metodologia deverá buscar o desenvolvimento, avaliação e 

implementação de uma estratégia de gerenciamento de resíduos sólidos. A implementação 

com sucesso desta estratégia não deverá ser baseada apenas em critérios econômicos, ou na 

redução da porcentagem de envio de resíduos aos aterros sanitários, mas também na inclusão 

dos diversos atores sociais, na equidade intergerações e na satisfação das necessidades sociais. 

Pontos fundamentais a serem incluídos nas metodologias a serem desenvolvidas são a correta 

formulação do problema e o envolvimento dos atores sociais relevantes. 

Pela sua importância, os aspectos da sustentabilidade social serão mais detalha-

damente discutidos no item 3.5 deste trabalho. 

 

3.4. Avaliação do ciclo de vida de resíduos sólidos urbanos 

A avaliação do ciclo de vida (ACV) é uma metodologia de gerenciamento para 

avaliação dos aspectos potenciais associados a um produto ou serviço desde o “berço ao tú-

mulo”. Esta técnica examina cada etapa do ciclo de vida, desde a aquisição de matérias-

primas passando pela manufatura, distribuição, uso, possível reuso/reciclagem e disposição 

final. Além disso, se incluem todas as operações ou unidades de processo de cada etapa. Para 

cada uma dessas operações se calculam as entradas (matérias-primas, recursos e energia) e as 

saídas (emissões atmosféricas, emissões líquidas e resíduos sólidos). As entradas e as saídas 

são contabilizadas através de todo o ciclo de vida. Os problemas ambientais relacionados a 

estas entradas e saídas são avaliados na fase de avaliação de impacto do ciclo de vida. A reali-

zação de ACVs para produtos e serviços alternativos permite uma compreensão maior dos 

sistemas, assim como a realização de comparações entre eles. Uma ACV não necessariamente 

garantirá que se possa eleger qual a opção é “ambientalmente superior” ou melhor que outra, 

mas permitirá avaliar as vantagens e desvantagens de cada opção. 
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3.4.1. Benefícios do enfoque do Ciclo de Vida 

Para McDougall et al. (2001) a Análise de Inventário do Ciclo de Vida é uma fer-

ramenta inclusiva. A fase de Inventário do Ciclo de Vida é basicamente um processo de con-

tabilização, ou um balanço de massa de um sistema. Considera-se que todas as entradas ne-

cessárias e as emissões derivadas dos diferentes estados e operações do Ciclo de Vida se en-

contram dentro dos limites do sistema. É essencial que todos os processos estejam incluídos 

dentro dos limites para realizar uma análise justa e transparente. A análise tem um elemento 

de agregação através do tempo, ou seja, todas as entradas e emissões através do Ciclo de Vida 

completo se incluem independentemente do momento em que se apresentam, e se incluem 

todos os sítios independentemente de sua localização.  

A ACV oferece a possibilidade de construir mapas dos fluxos de materiais e ener-

gia assim como dos recursos, resíduos sólidos e emissões do sistema total, proporcionando 

um “mapa” do sistema que estabelece as bases para um enfoque holístico. Quando se compa-

ram os mapas do sistema para diferentes opções (para diferentes produtos ou diferentes cená-

rios de serviços) é possível identificar áreas nas quais podem realizar-se melhorias ambientais. 

A ACV tem o poder de expandir o debate sobre problemas ambientais para além 

de um aspecto, tentando abordar uma ampla gama de assuntos ambientais. Através da utiliza-

ção de uma metodologia quantitativa, pelos menos em relação às entradas e saídas do sistema, 

também proporciona uma base objetiva para a tomada de decisões. 

 

3.4.2. Limitações do enfoque do Ciclo de Vida 

Apesar de todas as vantagens na utilização da ACV, esta não pode ser considerada 

a única ferramenta de auxílio à tomada de decisões ambientais ou de desenvolvimento de sis-

temas de rotulagem de produtos. Como a ACV utiliza um balanço global do sistema e uma 

unidade funcional para representar todo o uso de recursos e emissões através do espaço e do 

tempo, não tem a capacidade de avaliar os reais impactos ambientais de um produto ou servi-

ço (McDougall et al., 2001). Os impactos ambientais reais das emissões dependerão de onde, 

quando e como as emissões são liberadas no ambiente, e para isso deverão ser utilizadas ou-

tras ferramentas de avaliação além de informações adicionais. Por exemplo, uma emissão 

concentrada, que se libera em um só momento e de uma fonte pontual, como uma refinaria, 

causará um efeito ambiental muito diferente em comparação com uma liberação desta mesma 

emissão de maneira contínua e ao longo de anos e a partir de muitas fontes difusas. 
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Outras ferramentas, tais como análise de risco, são capazes de prever os efeitos 

reais que provavelmente ocorrerão, mas não incluem todas as etapas do ciclo de vida, nem se 

vinculam com a unidade funcional. Nenhuma ferramenta poderá isoladamente fazer tudo, 

logo é necessária uma combinação de ferramentas com alcances complementares para levar a 

cabo a gestão ambiental em nível global. 

 

3.4.3. Estrutura de uma avaliação do ciclo de vida 

Com o objetivo de uniformizar os diferentes métodos utilizados para ACV, a me-

todologia consta de quatro fases distintas (ISO, 1997): (1) Definições de objetivos e escopo; 

(2) Análise de inventário, (3) Avaliação de impactos e (4) Interpretação ou análise de melho-

rias. 

Definição de objetivos e escopo 

Segundo a NBR ISO 14041 o objetivo de um estudo de ACV deve mencionar sem 

ambiguidade a aplicação planejada, as razões para fazer o estudo e o público ao qual é dirigi-

da (ABNT, 2004). O componente “Definição de Objetivos” declara a razão de se realizar um 

estudo específico, define as opções que serão comparadas e o uso que se fará dos resultados. 

Esta fase também envolve a identificação dos limites do sistema (técnico, geográfico e tempo-

ral), assim como os procedimentos de manejo dos dados.  

O Escopo, ou alcance, do estudo define basicamente os parâmetros dentre os quais 

o estudo será feito. O Escopo dever ser compatível com os objetivos. Segundo a NBR ISO 

14040 (ABNT, 2001) devem ser descritos claramente: o sistema a ser estudado, a definição 

das unidades de processo, a unidade funcional, os procedimentos de alocação, os requisitos de 

dados, as hipóteses e limitações, se será realizada avaliação de impacto e a metodologia a ser 

adotada; se será realizada a fase de interpretação e a metodologia utilizada, o tipo e o formato 

de relatório necessário ao estudo e a definição dos critérios para a revisão crítica, se necessá-

rio. 

Os Limites do Sistema definem os processos unitários que serão incluídos no sis-

tema modulado. Idealmente, o sistema deve ser modulado de forma tal que as entradas e saí-

das em seus limites sejam fluxos elementares (NBR ISO 14041, 2004). 
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Análise de Inventário de Ciclo Vida – ICV 

Esta etapa consiste na compilação de todas as entradas e saídas ao longo de todo o 

Ciclo de Vida do produto ou serviço. As etapas operacionais que devem ser realizadas durante 

esta fase estão na figura 3.9. 

Este procedimento envolve a descrição do Ciclo de Vida com uma série de passos 

e depois o cálculo das entradas e saídas para cada um desses passos (ver Figura 3.10). Isto 

implica na elaboração de um balanço de materiais e energia para cada passo do Ciclo de Vida. 

Depois, as análises de todas as entradas e saídas para cada passo do Ciclo de Vida são junta-

dos para resultar no Inventário do Ciclo de Vida. 

Figura 3.9 – Etapas operacionais para Análise de ICV 

 
Fonte: NBR ISO 14041 (2004) 

A grande quantidade de dados gerados nesta etapa resulta em um desafio para a 

tomada de decisão. Modelos computacionais devem ser utilizados para o agrupamento destes 

dados. 

Apesar das limitações, a ACV proporciona uma grande quantidade de informa-
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ções que permitem o conhecimento das operações em um dado sistema, proporcionando a 

base para a aplicação e integração de informações ambientais adicionais, assim como de fer-

ramentas de avaliação, que tornam possível a comparação entre sistemas. 

Devem ainda ser feitas análises de sensibilidade e de incertezas. Deve existir 

transparência em todas as etapas do estudo para que os “usuários” possam entender o enfoque 

aplicado e as suposições nas quais se baseiam (McDougall et al., 2001). 

Figura 3.10 – Etapas do Ciclo de Vida de um produto

 
(Fonte: NBR ISO 14041, 2004) 

Na NBR ISO 14040 (ABNT, 2001) são delineados os tipos de revisões críticas a 

serem feitas por especialistas: revisão interna por especialistas em ICV que pertencem à mes-

ma instituição, mas independente do estudo; revisão por especialistas em ICV que são inde-

pendentes do estudo bem como da instituição que fez o estudo; e revisão por um grupo de 

organizações interessadas externas, como instituições governamentais, organizações não go-
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Avaliação de Impacto de Ciclo Vida - AICV 

A fase de AICV de uma ACV proporciona uma perspectiva que abarca o sistema 

completo com respeito aos problemas ambientais e de recursos para sistemas de produto ou de 

serviços (NBR ISO 14044, 2009). Para tanto, a AICV classifica os resultados da ICV em ca-

tegorias específicas e seletas de impacto (uma categoria de impacto se utiliza para agrupar 

certos resultados de ICV que se associa a um determinado problema ambiental). Para cada 

categoria de impacto se selecionam indicadores adequados e se utiliza um modelo de caracte-

rização para calcular os resultados dos indicadores. O conjunto de resultados de indicadores – 

denominado de perfil de AICV – proporciona um contexto ambiental para as emissões e uso 

de materiais associados com o sistema de produto ou serviço. 

Na figura 3.11 apresentam-se os elementos obrigatórios e opcionais que conver-

tem os resultados de ICV em resultados de indicadores. 

Figura 3.11 – Elementos da AICV 

 
(Fonte: NBR ISO 14044, 2009) 

A seguir serão descritas brevemente as principais etapas da AICV. 

A etapa de classificação requer a identificação dos dados do inventário relevantes 

para cada categoria específica de impacto. Os dados podem pertencer a mais de uma catego-

ria, por exemplo os NOx afetam o aquecimento global e têm efeito sobre a acidificação. Na 
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tabela 3.13 se apresentam os tipos de categorias de impacto que normalmente são examina-

dos. Estas categorias devem ser elegidas com base nos objetivos e escopo do estudo de ACV. 

Tabela 3.13 – Exemplo de categorias, problemas ambientais e indicadores 
Categoria de 

Impacto 
Problema ambiental Indicador Resultado do inventário 

Mudança do clima Aumento da temperatura 
global média. 

Agrupar gases causadores do efeito 
estufa expressos como equivalentes 
de CO2. 

Emissões de gases de efeito 
estufa, por exemplo, CO2, CH4, 
CFCs e HCFCs, etc., além dos 
limites do sistema. 

Acidificação Perda de vida aquática 
devido à diminuição do pH 
dos corpos d’água recepto-
res. 

Agrupar as cargas de todas as 
emissões atmosféricas e aquáticas 
expressadas como potencial de 
acidificação (equivalentes de pró-
tons de H+). 

Emissões de ácidos e substân-
cias que possivelmente se 
converterão em ácidos, como 
por exemplo, HCl, SO2, NOx, 
etc., além dos limites do siste-
ma. 

Eutrofização Perda de vida aquática a 
medida que aumenta a 
concentração de nutrientes e 
diminuem os níveis de 
oxigênio dissolvido nos 
corpos d’água receptores. 

Cargas de nutrientes que podem 
causar eutrofização e substâncias 
orgânicas que podem diminuir a 
concentração de oxigênio dissolvi-
do durante a mineralização. 

Emissão de nutrientes mais 
importantes, como fósforo e 
nitrogênio, e de materiais orgâ-
nicos facilmente biodegradá-
veis, por exemplo, DBO, além 
dos limites do sistema. 

“Smog” fotoquími-
co 

Efeitos sobre a saúde hu-
mana, por exemplo, incre-
mento de doenças respirató-
rias. 

Cargas de emissões de COVs ex-
pressadas como potencial de for-
mação fotoquímica de ozônio e 
óxido de nitrogênio. Não existem 
condições comuns de referência 
para combiná-los. 

Emissões de COVs e óxidos de 
nitrogênio além dos limites do 
sistema. 

Toxicidade humana Efeitos adversos na saúde 
humana desde ocorrência de 
câncer a irritação da pele e 
olhos. 

Não existe um indicador sobre o 
qual haja um acordo. Alguns médi-
cos utilizam um agrupamento total 
de toxicidade, outros utilizam 
subqualificações para câncer, re-
produção, etc. 

Emissão de várias substâncias 
tóxicas além dos limites do 
sistema. Deve-se conhecer o 
grau de toxicidade aproximada 
e o seu efeito. 

Recursos Esgotamento dos recursos 
naturais. 

Taxa de esgotamento de cada re-
curso mineral. Implica subjetivida-
de ao combinar diferentes recursos. 

Entradas de diferentes recursos 
no interior dos limites do siste-
ma. 

Fonte: McDougall et al. (2001) 

 

Na etapa de caracterização são realizados cálculos para avaliar a significância re-

lativa de cada fator contribuinte ao impacto global do sistema e operação em estudo, conver-

tendo-os em um indicador comum. Por exemplo, no caso do aquecimento global, o indicador 

mais usado é o Potencial de Aquecimento Global expresso em equivalentes de CO2. Por sua 

vez, a ponderação é o processo de conversão de resultados de indicadores de diferentes cate-

gorias de impacto em qualificações, utilizando fatores numéricos baseados em valores. É a 

etapa mais subjetiva de uma ACV, pois é baseada em juízo de valores, não tendo um funda-

mento científico (McDougall et al., 2001). 

Por fim, a etapa de interpretação do ciclo de vida está intimamente ligada com a 

natureza iterativa dos processos de definição do escopo, análise de inventário e avaliação de 
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impacto. Existem três elementos básicos nesta fase: identificação das questões ambientais 

mais significativas baseadas nos resultados da fase de ICV e AICV da ACV; avaliação, que 

pode incluir elementos tais como a checagem da integridade, sensibilidade e consistência; e 

conclusões, recomendações e relatórios sobre as questões ambientais significativas (Chehebe, 

1998). 

Pennington et al. (2004) apresentam uma listagem bastante detalhada de categori-

as de indicadores, fatores de caracterização e de modelos utilizados na bibliografia. 

 

3.4.4. Inventário do ciclo de vida de resíduos sólidos 

A técnica do Ciclo de Vida tem sido utilizada para comparar opções específicas de 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos (Kirkpatrick, 1992; Denison, 1996; Finnveden e 

Ekvall, 1997) e atualmente também para a avaliação de sistemas completos de gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos – GIRS – (Wilson, 1998; Thurgood, 1998; etc.).  

Segundo McDougall et al. (2001) um Inventário do Ciclo de Vida dos resíduos 

sólidos tem os seguintes propósitos: 

1. Prever o desempenho ambiental de um sistema de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos. Como geralmente não estão disponíveis dados para todas as 

partes do Ciclo de Vida, dados genéricos são frequentemente usados (tipica-

mente valores médios) e o resultado do inventário não será 100 % exato. O de-

sempenho ambiental pode ser avaliado de duas maneiras. A primeira delas é a 

realização de estudos detalhados de ICV para vários sistemas individuais de 

manejo de resíduos, e extrapolar as conclusões gerais dos resultados. A outra 

maneira é construir uma ferramenta genérica e flexível que pode ser aplicada a 

qualquer sistema de gerenciamento de resíduos para avaliar o desempenho am-

biental global. 

2. Demonstrar as inter-relações no sistema de manejo de resíduos, contribuindo 

assim para a melhor compreensão do mesmo. 

3. Ajudar a clarear os objetivos do sistema de gerenciamento de resíduos, permi-

tindo a tomada de decisões sociais e políticas com mais objetividade. 

4. Permitir a realização de cálculos para diferentes cenários hipotéticos através do 

uso de modelos computacionais, comparando as cargas ambientais e custos 
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econômicos. 

5. Proporcionar informação sobre métodos de manejo de resíduos sólidos que pos-

sam ser utilizadas em estudos de ICV de produtos e embalagens individuais. 

6. Proporcionar uma avaliação econômica do sistema de GIRS utilizando os mes-

mos limites do sistema que o ICV, assegurando desta maneira que os dois con-

juntos de dados possam ser analisados em paralelo. 

 

Unidade funcional 

A unidade funcional é a unidade de comparação utilizada em um Inventário do 

Ciclo de Vida. Historicamente, os estudos de ICV estão relacionados com produtos, como 

detergentes (Stalmans, 1992 apud McDougall et al., 2001) ou embalagens (White et al., 1993 

e Smith e White, 1999 apud McDougall et al., 2001; Kuta et al., 1995). Nestes casos, a uni-

dade funcional se relaciona com o produto ou embalagem, e as comparações são feitas com 

base na quantidade ou uso equivalente do produto. Portanto, a unidade funcional é expressa 

em termos da saída do sistema. 

No entanto, a função de um sistema de gerenciamento de resíduos não é produzir 

algo, mas sim gerenciar os resíduos gerados em determinada área. Portanto, a unidade funcio-

nal de um ICV de resíduos é constituída pelos resíduos sólidos de uma área geográfica de 

estudo. No ICV de resíduos sólidos, a unidade funcional se define em termos da entrada do 

sistema, ou seja, os próprios resíduos. Esta unidade funcional é o gerenciamento dos resíduos 

de um domicílio ou os resíduos totais gerados em uma região geográfica em um determinado 

tempo (por exemplo, toneladas em um ano) (McDougall et al., 2001). 

 

Limites ou fronteira do sistema 

O Ciclo de Vida completo inclui desde o berço até o túmulo. Quando se considera 

o Ciclo de Vida de produtos os inventários normalmente remetem à fonte das matérias-

primas, por exemplo, as atividades de lavra nas minas, para definir o “berço” do produto. O 

“túmulo” é a disposição final do produto, frequentemente a disposição no solo em aterros sa-

nitários. Se de um lado compartem o mesmo túmulo que os produtos, por outro o Ciclo de 

Vida dos resíduos não compartilha o mesmo berço (ver Figura 3.12). Os resíduos só se tornam 

resíduos no momento em que são descartados, ou seja, quando deixam de ter algum valor para 

seu dono (McDougall et al., 2001). Assim, o “berço” dos resíduos sólidos, pelos menos nos 
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domicílios, é normalmente a cesta de resíduos no interior das residências. 

O “túmulo” do Ciclo de Vida dos resíduos sólidos é a sua disposição final de re-

torno ao ambiente. McDougall et al. (2001) considera como “túmulo” ou final do Ciclo de 

Vida quando o resíduo se converte em material inerte no aterro sanitário, ou quando se con-

verte em emissões líquidas ou atmosféricas. Os resíduos podem ainda recuperar algum valor 

(como composto, materiais secundários ou combustível) e assim deixam de serem considera-

dos resíduos. Este “valor” normalmente implica em um valor econômico positivo. 

Figura 3.12 – (a) Ciclo de Vida de um produto, (b) Ciclo de Vida dos resíduos sólidos, (c) 
Enfoque da otimização ambiental 

(Fonte: McDougall et al., 2001) 

 

Na figura 3.13 se apresentam de maneira esquemática os limites gerais de um sis-

tema de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.  

Além dos resíduos, existem ainda entradas de energia e outras matérias-primas 

(como energia elétrica, gasolina e diesel) ao sistema. As saídas do sistema são produtos úteis 

como materiais recicláveis e composto, emissões líquidas e atmosféricas, e materiais inertes 

ou resíduo final para aterro. Também há a produção de energia nas opções de recuperação 

energética (incluindo o uso do biogás). 

As entradas econômicas ao sistema de manejo de resíduos incluem os custos de 

coleta, separação ou triagem, das diferentes formas de tratamento, transporte e disposição 

final. Os ganhos do sistema provêm da venda de materiais recicláveis, composto e energia. 

    (a) (c)(b)
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Figura 3.13 – Limites do sistema para o Inventário do Ciclo de Vida 

  

(Fonte: McDougall et al., 2001) 

Todos os subsistemas (geração, coleta, reciclagem, tratamento e aterro sanitário) 

do modelo de gerenciamento integrado devem ter suas entradas e saídas calculadas. Esta é 

uma das principais dificuldades de aplicação da ferramenta de ICV, principalmente nos países 

em desenvolvimento, onde uma das lacunas mais significativas é a falta de informações sobre 

todos estes processos (Sanchez et al., 2000). 

Ferramentas de ciclo de vida têm sido utilizadas para otimizar sistemas de geren-

ciamento integrado de resíduos na Europa e América do Norte, onde são aplicados com suces-

so em diferentes temas no gerenciamento de resíduos. McDougall e Aligil (2002) citam uma 

série de modelos de ICV que foram desenvolvidos e utilizados especificamente para gerenci-

amento integrado de resíduos sólidos: 

1. O Programa de Pesquisa do Ciclo de Vida Agência Ambiental do Reino Unido 

começou em 1994. O programa computacional WISARD (Waste Integrated Systems Asses-

sment for Recovery and Disposal) foi revisado e tem sido utilizado pela Agência Ambiental 

do Reino Unido desde 1999. 

2. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos está trabalhando 

para aplicar métodos de ICV para avaliação de sistemas integrados de gerenciamento de resí-

duos. A pesquisa foi iniciada em 1994 e finalizada em 1999. O modelo desenvolvido chama-

se MSW DST (Municipal Solid Waste Decision Support Tool). Thorneole e Weitz (2003) 

mostram um exemplo de aplicação desta ferramenta. 
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3. Dois grupos industriais Canadenses (a Corporations Supporting Recycling 

(CSR) e a Environmental and Plastics Industry Council (EPIC)), desenvolveram conjunta-

mente um modelo de ICV para sistemas de gerenciamento de resíduos que vem sendo am-

plamente divulgado em workshops de treinamento das municipalidades em todo Canadá. 

4. ORWARE (organic waste research) é uma ferramenta computacional que per-

mite a análise ambiental de sistemas municipais de gerenciamento de resíduos. O modelo cal-

cula emissões, uso de energia, impactos ambientais potenciais e custos sob a perspectiva de 

ciclo de vida. Foi desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Química e Ecologia Indus-

trial do Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo, Suécia. Assefa et al. (2005) e Eriksson et 

al. (2005) apresentam mais detalhes sobre a ferramenta computacional ORWARE. 

5. IWM-2 é um modelo em plataforma Windows com dados globais atualizados. 

Para uma maior descrição desse modelo ver item 3.4.6. 

Unger e Wassermann (2003) descrevem a utilização dos programas computacio-

nais IWM-2, Gemis 4.1, GaBi 3 e Umberto 4 na avaliação do ciclo de vida de sistemas de 

gerenciamento de resíduos sólidos municipais apontando os bons resultados encontrados. 

 

3.4.5. Avaliação do ciclo de vida em resíduos sólidos 

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) tem sido utilizada como ferramenta geren-

cial ambiental através da qual se pode avaliar os usos de energia e matéria-prima, assim como 

a geração de resíduos resultantes da fabricação e uso de produtos de consumo de massa, ser-

viço ou processo industrial de interesse. Esta ferramenta se mostrou exitosa para apontar áreas 

concretas de oportunidades e lograr melhoras ambientais ou identificar danos não previstos. À 

ferramenta são atribuídas duas características fundamentais: (a) examina o ciclo de vida do 

produto ou serviço “do berço ao túmulo”, que permite identificar a fase onde ocorre, se for o 

caso, o dano ambiental e (b) permite apontar e considerar todo o peso ambiental do produto 

ou serviço frente a seu valor para a sociedade. 

A ACV tem sido utilizada como uma eficiente ferramenta ambiental em muitos 

estudos. Por exemplo, entre outros, a ACV foi utilizada para comparar os impactos ambientais 

de diferentes automóveis (Graedel at al., 1995), para comparar impactos ambientais de siste-

mas de fabricação de detergente (Morse et al., 1995), para diminuir o conteúdo de COV na 

fabricação de tintas (Dobson, 1996); para reduzir as cargas ambientais no uso de baterias au-

tomotivas (Robertson et al., 1997), para comparar duas alternativas de tratamento de águas 
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subterrâneas para remoção de dureza e cor (Sombekke et al., 1997), para comparar diferentes 

formas de manejo de sistemas florestais (Berg, 1997), para comparar três processos de remo-

ção de graxas na indústria metalúrgica com otimização ambiental e de custos, (Finkbeiner et 

al., 1997), para avaliar diferentes cenários de tratamento de esgotos domésticos (Roeleveld et 

al., 1997), para examinar as implicações potenciais no ambiente e na saúde humana de dife-

rentes opções de remediação de áreas contaminadas (Page et al., 1996) e para avaliação da 

sustentabilidade de sistemas de gerenciamento de resíduos da construção civil (Klang et al., 

2003) 

Vigileos (2002) apud Shmelev e Powell (2005) apontam dimensões institucionais 

chave do gerenciamento de resíduos que não são contempladas pela maioria dos modelos, 

como os impactos sociais específicos do manejo de resíduos; os contratos existentes entre as 

empresas privadas as instituições públicas que são de longa duração, sendo que muitos destes 

contratos requerem o aporte de uma quantidade mínima de resíduos; barreiras impostas por 

regulamentações governamentais; e a falta de comunicação entre os diferentes participantes 

do setor de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Para Shmelev e Powell (2005) o ICV é bom para a modelagem de sistemas de re-

síduos, mas é apenas o primeiro passo na identificação dos impactos ambientais, como as suas 

concentrações em termos de emissões para a água, solo e ar, mas não fornece qualquer indica-

ção do impacto ou da importância das emissões locais. Sugerem os autores que se faz neces-

sária a combinação de vários métodos para a análise complexa do desenvolvimento potencial 

dos sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

Os autores acima apresentam estudos que focaram a integração de três diferentes 

procedimentos para análise espaço-temporal de gerenciamento de resíduos sólidos munici-

pais, a saber: uma metodologia de inventário do ciclo de vida (módulo ICV) que ajuda a iden-

tificar as emissões dentro do sistema, uma metodologia de otimização multi-critério (módulo 

MCDA) que ajuda a encontrar soluções que atendam aos critérios ambiental, econômico e 

social e uma metodologia de sistema de informações geográficas (módulo SIG) que oferece a 

base para a localização geográfica de unidade de tratamento de resíduos, transporte, impactos 

sociais, bem como a alocação de impactos ambientais em ecossistemas de interesse. 

Para completar o processo de ACV é necessário estabelecer uma conexão entre o 

inventário e os danos ou impactos potenciais, etapa esta correspondente à avaliação do ciclo 

de vida. 
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Na literatura várias metodologias têm sido apresentadas para realizar esta avalia-

ção, como Eco-indicator 99 (Goedkoop e Spriensma, 2001), CML 2001 (Guinée et al., 2001), 

EDIP 2003 (Hauschild e Potting, 2004), EPS 2000d (Steen, 1999), Impact (2002)+ (Jolliet et 

al., 2003), JEPIX (Miyazaki et al., 2003), LIME (Itsubo et al., 2004), Swiss Ecoscarcity 

(Brand et al., 1997), TRACI (Bare et al., 2003) e ReCiPe 2008 (Goedkoop et al., 2009).  

Descrevemos dois dos principais métodos: a metodologia Eco-indicator 99 e a 

metodologia CML 2001 (também conhecida como metodologia Handbook on LCA). 

A metodologia Eco-indicator 99 foi desenvolvida pela Pré Consultants (Goed-

koop e Spriensma, 2001). Baseada nos problemas mais sérios europeus, a metodologia é ori-

entada para categorias de indicadores de receptores finais (endpoint-oriented approach) e 

assume que há basicamente três categorias de impactos: saúde humana, qualidade dos ecossis-

temas e recursos. 

De maneira mais detalhada, as três categorias de impactos da metodologia Eco-

indicator 99 podem ser assim expressas: 

1) Na modelagem de Saúde Humana são usadas quatro subetapas: 

a) Análise da degradação, conectando uma emissão (expressa como massa) a uma 

variação temporal da concentração. 

b) Análise de exposição, conectando esta concentração no tempo com uma dose. 

c) Análise de efeito, conectando a dose a um número de efeitos sobre a saúde, 

como o número e tipos de câncer e doenças respiratórias. 

d) Análise de impactos, conectando efeitos sobre a saúde com o número de anos 

vividos com deficiência e o número de anos de vida perdida. 

2) Para a qualidade do ecossistema dois procedimentos diferentes são usados: 

a) Emissões tóxicas e emissões que alteram a acidez e os níveis de nutrientes são 

analisadas pela: 

i) Análise de degradação, conectando emissões com concentrações. 

ii) Análise de efeito, conectando concentração com estresse tóxico ou incre-

mento nos níveis de nutrientes ou acidez. 

iii) Análise de impactos, conectando estes efeitos com o aumento do desapare-

cimento potencial de espécies vegetais. 

b) Uso e alteração do solo é modelado com base em dados empíricos de qualidade 

dos ecossistemas, como uma função do tipo de uso do solo e tamanho da área. 
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3) A extração dos recursos naturais é modelada de duas maneiras: 

a) Análise dos recursos, considerada como uma etapa similar à análise de degra-

dação, uma vez que conecta a extração de recursos a uma diminuição da con-

centração de recursos. 

b) Análise de impactos, conectando concentrações mais baixas com o aumento de 

esforços para a extração dos recursos no futuro. 

Na figura 3.14 são mostrados os diferentes procedimentos e resultados (intermedi-

ários). É feita uma distinção clara entre resultados intermediários (caixas claras) e os proce-

dimentos (caixas cinzas) que vão de um resultado intermediário para outro. 

Figura 3.14 – Representação geral da metodologia Eco-indicator 99. As caixas brancas em 
baixo referem-se a procedimentos e as caixas cinzas referem-se a resultados in-

termediários 

 
(Fonte: Goedkoop e Spriensma, 2001) 
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ciais. 

Embora as áreas de proteção para cada categoria e impacto estejam identificadas, 

os mecanismo não estão interligados aos seus receptores finais, pelo menos não quantitativa-

mente. As áreas de proteção são: 

 saúde humana; 

 recursos naturais (biótico e abiótico); 

 ambiente natural (qualidade dos ecossistemas e biodiversidade); 

 ambiente construído (plantações, cultura, etc.). 

As categorias de impactos adotadas pela metodologia CML 2001 são: 

 depleção dos recursos abióticos; 

 impactos sobre uso do solo (somente subcategoria competição); 

 mudanças climáticas; 

 depleção do ozônio estratosférico; 

 toxicidade humana; 

 ecotoxicidade (com subcategorias: ecotoxicidade da água doce, da água oceânica 

e terrestre); 

 formação de foto-oxidantes; 

 acidificação; 

 eutrofização. 

As categorias de indicadores modeladas pela CML 2001 para a linha de base das 

categorias de impacto recomendadas na metodologia, com uma indicação das relevâncias am-

bientais, estão apresentadas na figura 2.15. 

Rodríguez-Iglesias et al. (2003) utilizaram a metodologia Eco-indicator 95 (o 

predecessor do Eco-indicator 99) para avaliação do ciclo de vida de gerenciamento de resí-

duos sólidos municipais em Astúrias, na Espanha. Os autores apresentam a normalização e a 

ponderação (atribuição de pesos) para as seguintes categorias de impactos: gases efeito estufa, 

acidificação, eutrofização, metais pesados, carcinogênicos, “smog” de inverno e “smog” de 

verão.  

Den Boer et al. (2005) e Den Boer et al. (2007) apresentam e descrevem a aplica-

ção de metodologia de avaliação do ciclo de vida aplicada ao gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos urbanos utilizando para a etapa de avaliação dos impactos a metodologia 

CML 2001, apresentada na figura 3.15. 
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Fonte: Adaptado de Guineé et al. (2001) 
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Figura 3.15 – Representação geral da metodologia CML 2001 
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Powell et al. (1995) descrevem outras metodologias utilizadas para estabelecer 

uma conexão entre o inventário e os danos ou impactos potenciais. Entre as mais utilizadas 

estão as metodologias de validação com atribuição de pesos às diferentes categorias através da 

realização de painéis de especialistas. Segundo os autores, métodos com participação de ato-

res sociais apresentam resultados positivos em sua aplicação nesta etapa do ACV. 

Lundie e Peters (2005) conduziram um estudo de ACV sobre alternativas de ma-

nejo de resíduos sólidos alimentares na Austrália. As alternativas avaliadas foram trituração 

caseira e lançamento na rede de esgotos, compostagem caseira, compostagem centralizada 

juntamente com resíduos verdes, e codisposição em aterros sanitários. Os indicadores ambien-

tais e categorias de impactos escolhidos para o estudo foram uso de energia, mudanças climá-

ticas, consumo de água, potencial toxicológico humano, potencial ecotoxicológico aquático, 

potencial ecotoxicológico terrestre, potencial de acidificação e potencial de eutrofização. 

Como resultados do estudo os autores apontam que quando operada adequada-

mente, em condições aeróbias, a compostagem caseira tem os menores impactos em todas as 

categorias. A codisposição em aterros sanitários apresentou bons resultados, exceto com res-

peito a mudanças climáticas e eutrofização. Comparado com as outras três alternativas a com-

postagem centralizada apresentou uma desempenho ambiental relativamente ruim, devido a 

coleta (que neste caso era feita segregadamente) requerer uso intensivo de energia. 

Comparando sistemas de gerenciamento de resíduos urbanos em uma região da 

Áustria, comparando cenários com diferentes esquemas de reciclagem (reciclagem com coleta 

seletiva em sistemas de pontos de entrega voluntário, reciclagem com coleta seletiva feita 

porta-a-porta e cenário sem reciclagem), Beigl e Salhofer (2004) fizeram a avaliação de im-

pacto dos resultados do inventário do ciclo de vida (modelo IWM-1) de acordo com três cate-

gorias de impacto: potencial de aquecimento global, potencial de acidificação e uso líquido de 

energia. O estudo incluiu análise de custos, sendo que os autores não encontraram diferenças 

significativas de custos para o três cenários avaliados. Os impactos ambientais foram avalia-

dos para o sistema como um todo e para os fluxos individuais por tipos de resíduos – papel, 

plásticos, metal e vidro. 

No estudo feito por Moberg et al. (2005) as categorias de impacto utilizadas fo-

ram energia total, energia não renovável, recursos abióticos, resíduos não tratados, aqueci-

mento global, depleção dos níveis de ozônio na estratosfera, formação de foto-oxidantes, SOx, 

NOx, acidificação excluindo SOx e NOx, eutrofização aquática excluindo NOx, impactos eco-
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toxicológicos, e impactos ecotoxicológicos humanos. O estudo de ACV foi feito comparando 

os cenários de reciclagem, incineração com recuperação energética e disposição em aterro 

sanitário de resíduos recicláveis. A pesquisa conclui que, para as condições da Suécia, as 

premissas assumidas pelo estudo, incluindo a adoção de valores com aspectos éticos são im-

portantes quando se analisa opções de tratamento de resíduos sólidos urbanos.  

Um destes aspectos éticos e de valores importantes em relação aos aterros sanitá-

rios é a dependência temporal das emissões desses aterros. Não há consenso na literatura so-

bre quando cessam as emissões de um aterro sanitário. Um grupo de pesquisadores em ACV 

em modelos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos municipais trabalha com perío-

dos curtos, entre 30 e 500 anos. Outro grupo trabalha com tempos maiores, por exemplo, 

60.000 anos (baseado na expectativa do tempo para a próxima era glacial) ou mesmo tempos 

infinitos. Thomas e McDougall (2005) recomendam que para a AICV (Avaliação de Impacto 

do Ciclo de Vida) sejam consideradas emissões infinitas, ou na impossibilidade, um período 

de 100 anos com análise de sensibilidade. 

Finneveden (1999) diz que estas questões éticas e ideológicas refletem as questões 

de qual forma de crescimento econômico é esperado e qual é o valor dado às gerações futuras. 

Quando os impactos são considerados apenas em um curto período de tempo, implica-se na 

assunção de que os que ocorrerem após este período não são importantes, o que consiste em 

dizer, segundo o autor, que as futuras gerações não são importantes. 

Mendes et al. (2003) comparando os impactos ambientais através da ACV de ater-

ro sanitário, compostagem e tratamento biológico (biogasificação) de resíduos sólidos muni-

cipais da cidade de São Paulo, e analisando o uso de energia, recuperação de materiais e emis-

sões para o ar e a água em termos de potencial de aquecimento global, acidificação e nutrien-

tes, concluíram que o aterro sanitário é, geralmente, a pior alternativa, sendo que a composta-

gem e a biogasificação da fração orgânica reduzem os impactos ambientais. 

Analisando alternativas de reaproveitamento energético dos resíduos sólidos, 

Consonni et al. (2005) utilizaram os seguintes indicadores de impactos: potencial de aqueci-

mento global, potencial de toxicidade humana, potencial de acidificação, potencial de criação 

fotoquímico de ozônio e o “volume de aterro”, isto é, o volume de total de resíduos a ser dis-

posto em aterro. 

Por sua vez, Eriksson et al. (2005) fizeram a  ACV de diferentes combinações de 

incineração, reciclagem de materiais plástico e papelão coletados em contêineres e tratamento 
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biológico (digestão anaeróbia e compostagem) de resíduos orgânicos, comparando à disposi-

ção em aterro sanitário. O estudo conclui que a redução do envio de resíduos ao aterro em 

favor da reciclagem resultou em menor impacto ambiental, menor consumo de energia e me-

nores custos. As categorias de impacto ambiental utilizada foram potencial de aquecimento 

global, potencial de acidificação, potencial de eutrofização, formação de oxidantes fotoquími-

cos (excluído NOx), emissões de NOx e metais pesados (análise de entrada e saída). 

A aplicação da ACV em gerenciamento de resíduos urbanos vem sendo muito uti-

lizada no continente europeu. No entanto, como já discutido por Reichert (2007), um dos de-

safios para realizar a etapa de ICV na realidade brasileira e demais países subdesenvolvidos 

ou em desenvolvimento, é a falta ou a pouca confiabilidade do grande número de dados ou 

informações necessárias para aplicar os modelos computacionais de ICV. Mas dessa forma, 

até a necessidade do município ter que buscar esses dados e informações já gera um ganho ao 

setor público municipal, uma vez que este é obrigado a buscar autoconhecimento maior. 

 

3.4.6. O Modelo IWM-2 

O modelo IWM (Integrated Waste Management) foi desenvolvido por White et 

al. (1995) e modificado por McDougall et al. (2001), sendo rebatizado de IWM-2. Da aplica-

ção deste modelo se obtém resultados como consumo de energia, taxas de emissões mássicas 

de descargas à atmosfera, à água e ao solo (rejeito a dispor em aterro sanitário), taxas de pro-

dução de materiais recicláveis, composto, entre outros. Além disso, o modelo incorpora uma 

sub-rotina para avaliação de custos.  

Como afirmam Sanchez et al. (2000), o modelo é uma ferramenta de suporte ao 

processo de decisão na busca de soluções para a problemática associada ao manejo e disposi-

ção dos resíduos sólidos, que sejam social e ambientalmente sustentáveis, assim como efeti-

vas, do ponto de vista de custos. Ou como escrevem McDougall et al. (2001), ICV é ferra-

menta de suporte à decisão, não uma ferramenta de tomada de decisão. Isto porque o modelo 

permite avaliar o desempenho de diferentes estratégias de gerenciamento integrado de resí-

duos, fazendo a comparação dos diferentes cenários em termos dos resultados do inventário 

do ciclo de vida permitindo a escolha da melhor prática ambiental para o gerenciamento de 

todos os resíduos de uma determinada localidade. Na figura 3.16 apresentam-se os componen-

tes do SGIRS utilizado pelo modelo IWM-2. 
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Figura 3.16 – Componentes de um sistema de Gerenciamento Integrado de resíduos sólidos 

 
(Fonte: McDougall et al., 2001) 
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pode-se adotar critério simples ou critério múltiplo. 

Critério Simples: se o objetivo for minimização das áreas para aterro sanitário (em 

países como o Japão, por exemplo), então o sistema ou cenário que conduz a este objetivo 

será o escolhido. Por outro lado, se somente o custo é fator importante, a opção mais barata 

pode ser selecionada. No entanto, dificilmente um fator sozinho será o responsável pela toma-

da de decisão. De fato, se o objetivo do gerenciamento integrado de resíduos é a sustentabili-

dade econômica e ambiental, tanto a carga ambiental como o custo econômico devem ser con-

siderados. Da mesma forma, entre todas as cargas ambientais, há muitos fatores individuais a 

serem considerados, e não apenas um. 

Critério Múltiplo: é utilizado quando mais de um aspecto é importante, por exem-

plo, falta de espaços para aterros e consumo de energia. O critério “menos é melhor” é utili-

zado quando uma opção/cenário é menor em todas as categorias (energia, emissões e custos). 

Pode ser escolhido ainda um cenário que cause o menor impacto ambiental (o modelo, no 

entanto, não faz uma completa avaliação de impacto ambiental, somente um inventário do 

ciclo de vida). 

O modelo IWM-2 tem sido utilizado em vários países desenvolvidos (McDougall, 

1999). Davison et al. (2000) utilizaram o modelo na municipalidade de North Tyneside, uma 

cidade norte-americana que produz cerca de 300 t/d de resíduos sólidos. Sanchez et al. (2000) 

aplicaram o modelo da cidade de Caroní, Venezuela, com 617 mil habitantes.  

Lopez et al. (2003) descrevem a aplicação do modelo IWM-2 para realização do 

inventário do ciclo de vida na cidade de Venâncio Aires, RS. Outros estudos ainda podem ser 

verificados em Rodríguez-Iglesias et al. (2003), Beigl e Salhofer (2004), Morrissey e Browne 

(2004) e Xará et al. (2005). 

Todos os autores relatam a extrema utilidade do modelo com ferramenta de supor-

te para a tomada de decisão e na comparação entre distintos cenários e sistemas de gerencia-

mento integrado.  

Thomas e McDougall (2005) apontam as principais questões que estão sendo ob-

jeto das pesquisas do grupo de especialistas em avaliação do ciclo de vida de sistemas inte-

grados de resíduos sólidos municipais: 

 a escolha da unidade funcional; 

 classificação dos resíduos e a mudanças na composição dos resíduos domésti-

cos; 
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 os fluxos de energia; 

 a modelagem da não-geração de emissões; 

 balanço de carbono no sistema de gerenciamento de resíduos; 

 dados utilizados para o inventário na ACV de GIRS; 

 problemas temporais e espaciais da aplicação da metodologia ciclo de vida a 

aterros sanitários e compostagem; 

 diferentes procedimentos na alocação dos problemas; 

 metodologia para análise de sensibilidade e incertezas; 

 técnicas de apresentação dos resultados. 

 

3.5. Sustentabilidade social 

3.5.1. Participação social na definição dos sistemas de gerenciamento 

Conforme apresentado no item 3.3.4 desta revisão bibliográfica, a questão da sus-

tentabilidade social e a aceitação pela comunidade do modelo de gerenciamento de resíduos 

sólidos municipais que está sendo proposto são determinantes para o sucesso ou o fracasso do 

modelo.  

Hung et al. (2007) dividem a sustentabilidade social dos modelos de gerenciamen-

to integrado de resíduos sólidos municipais em duas categorias: uma que incorpora fatores 

sociais nos métodos de tomada de decisão e outra que inclui a participação popular no proces-

so de tomada de decisão. Na maioria das metodologias pesquisadas a população tem pouca 

participação nos processos de tomada de decisão, participando tão somente das discussões. 

Para os autores um modelo sustentável de tomada de decisão deve não somente acomodar 

simultaneamente fatores econômicos, ambientais e sociais, mas deve também incorporar ne-

cessariamente a participação popular no processo de tomada decisão. Com isso procura-se 

atingir um equilíbrio entre decisões científicas e os valores dos decisores ou atores participan-

tes do processo de decisão. 

Para Joos et al. (1999) os especialistas em resíduos sólidos que devem ser convi-

dados a participar do processo são autoridades públicas e agentes do governo, grupos de ação 

local, legisladores, operadores de unidades de tratamento e disposição de resíduos, planejado-

res, empresas de reciclagem, fornecedores de tecnologia, ONGs ambientais e de consumido-

res, representantes do setor industrial e cientistas e pesquisadores especialistas em resíduos 

sólidos.  
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Joseph (2006) aponta os atores sociais envolvidos e seus papéis para a proteção 

ambiental (Tabela 3.14). Segundo o autor, a população (os munícipes) forma a maior catego-

ria de decisores no gerenciamento de resíduos e têm uma relação multifacetada com as ativi-

dades de manejo de resíduos: como geradores de resíduos, como clientes dos serviços de ge-

renciamento de resíduos; como recebedores de informação e como participantes na mobiliza-

ção para o gerenciamento dos resíduos e a limpeza urbana. 

A qualidade da análise ambiental através de julgamentos feitos por um grupo de 

especialistas depende, fundamentalmente, da credibilidade dos especialistas e da qualidade 

dos seus julgamentos (Kontic, 2000 apud Noble, 2004). Um dos maiores desafios da utiliza-

ção de painéis de especialistas na definição ambiental está na definição do tamanho, composi-

ção e especialidades do painel. Para Noble (2004) o tamanho do painel depende, entre outros, 

dos objetivos da avaliação de impacto e dos recursos e tempo disponíveis, e é, portanto, espe-

cífico para cada caso. Em uma ampla pesquisa na literatura o autor acima citado refere que na 

prática o número de painelistas varia de 10 até mais de 100, sendo que o mais usual é a parti-

cipação de 40 a 50 pessoas. No que diz respeito à composição, Scheele (1975) apud Noble 

(2004) sugere que três tipos de participantes devem ser considerados, incluindo especialistas, 

decisores (tomadores de decisão) e facilitadores. 

Tabela 3.14 – Atores chave e seus papéis para a proteção ambiental 
Ator Papel / Interesse 

Agentes ambientais Estabelecer regulamentos e padrões ambientais, monitoramento e fiscalização 
Agências de planejamento Integrar o meio ambiente no planejamento do desenvolvimento 
Políticos Visão política com visão de longo prazo na alocação de recursos 
Agências setoriais Coordenação cruzada e incorporação de aspectos ambientais nos projetos 
População Participação na tomada de decisão, implementação e monitoramento 
ONGs Mobilização da participação da comunidade e expressar os interesses locais 
Setor privado Pesquisa e implementação de ações apropriadas 
Mídia Consciência ambiental e foco nas reais necessidades locais em vez de sensacio-

nalismo 
Comunidade científica Foco nas necessidades da população mais vulnerável e diálogo com uma audi-

ência mais ampla, incluindo planejadores, gerentes e definidores de políticas 
Instituições financeiras Suporte ao desenvolvimento ambiental 
Fonte: Joseph (2006) 

 

Há certo ceticismo na utilização de metodologias como a análise multicritério ou a 

ACV, uma vez que seriam baseadas nas preferências de certos analistas ou decisores, sem 

considerar a opinião da população como um todo. Segundo De Marchi et al. (2000), este ceti-

cismo vem do fato de estas metodologias serem consideradas “tecnocráticas”, onde o analista 

constrói o problema baseado na opinião de especialistas que conhecem as tecnicidades do 
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problema. Para evitar esta armadilha os autores sugerem o uso simultâneo de diferentes meto-

dologias da pesquisa social, formando uma triangulação de métodos: (1) A análise institucio-

nal, baseada principalmente em documentos históricos, legislativos e administrativos, resulta 

um mapa dos decisores formais, (2) A informação e interpretação resultantes desta perspecti-

va interna, devem ser complementadas com entrevistas com alguns atores locais chave, (3) A 

realização de uma pesquisa com uma amostra randômica da população residente. 

Aplicação de questionários na definição de sistemas de gerenciamento de resíduos 

sólidos, proporcionando a participação da comunidade e a sustentabilidade social foi feita por 

Joos et al. (1999) na definição de modelos de gerenciamento de resíduos sólidos para regiões 

da Suíça e por Schneider et al. (1998) para o julgamento de indicadores por especialistas no 

planejamento de resíduos sólidos com participação social na Alemanha. 

Powell et al. (1995) sugerem a utilização de painel de julgamento por especialistas 

para a fase alocação de pesos em um estudo de avaliação do ciclo de vida (na fase de avalia-

ção do impacto ambiental). 

Joos et al. (1999) apontam os principais problemas da participação social na defi-

nição dos modelos de gerenciamento de resíduos: a falta de conhecimento especializado por 

parte da população, a redução do sistema de votação a um simples “sim” ou “não”, de que 

qualquer modelo de gerenciamento resulta em uma quantidade de resíduos com quais se deve 

lidar, o efeito NIMBY (do inglês, não no meu quintal) e o fato inevitável que as gerações fu-

turas não estão presentes para ajudar a determinar coisas que as afetarão. 

Choguill (1996) e Joseph (2006) apontam a necessidade de se levar em conta a 

existência de um setor informal de coletores e recicladores de resíduos sólidos nas cidades. 

Fato este que tem se agravado muito nos últimos anos nas cidades brasileiras (Abreu, 2002; 

D’Almeida e Vilhena, 2000; Gonçalves, 2003; Magera, 2003; Romani, 2004; IPES, 2006).  

As leis e políticas governamentais devem ser apropriadamente adequadas de mo-

do a assegurar a participação dos diferentes atores sociais na definição dos serviços de geren-

ciamento de resíduos sólidos (Joseph, 2006). No Brasil, a participação popular na definição 

das políticas públicas está legalmente definida pela Lei Federal no 10.257/2001, chamada de 

Estatuto das Cidades (Brasil, 2001). 
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3.5.2. Indicadores de impacto social 

O gerenciamento de resíduos sólidos está associado à mágica de fazê-los desapa-

recer, o que pode ser feito transformando-os em algo útil, como produtos reciclados e energia. 

Embora esteja claro que os especialistas em gerenciamento de resíduos sólidos são os infor-

mados das vantagens e desvantagens econômicas e ambientais das diferentes opções, eles 

devem ter em mente que decisões sobre a realização de um projeto não deveriam ser tomadas 

apenas em critérios técnicos e que as decisões devem ser suportadas por aqueles aos quais 

potencialmente afetam, a sociedade. 

Segundo Den Boer et al. (2005), a inclusão dos aspectos sociais do gerenciamento 

de resíduos sólidos no processo de tomada de decisão, embora não seja em si um conceito 

novo, tem sido limitada, como a pesquisa sobre de que forma medir as preocupações sociais 

está apenas começando.  

Os autores colocam ainda que os seguintes aspectos devem ser considerados na 

sustentabilidade social do gerenciamento de resíduos: 

 direitos e obrigações dos cidadãos; 

 direitos e obrigações dos trabalhadores/empregados; 

 responsabilidades dos fornecedores de serviços; 

 responsabilidades do governo ou autoridade pública competente; 

 proteção social e ambiental; 

 envolvimento da comunidade. 

Todos os critérios e indicadores devem ser classificados sob três diferentes pers-

pectivas de sustentabilidade social: 

  aceitabilidade social (SGIRS precisa ser aceito); 

 equidade social (distribuição equitativa dos benefícios e malefícios do SGIRS 

entre os cidadãos); 

 função social (benefício social do SGIRS). 

Na tabela 3.15 apresenta-se uma lista de critérios e indicadores sociais para medir 

a sustentabilidade social classificados em três diferentes estágios do sistema de gerenciamen-

to: armazenamento temporário, coleta e transporte e tratamento dos resíduos.  
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Tabela 3.15 – Lista de critérios e indicadores sociais 

Aceitabilidade social 
Armazenamen-
to temporário 

Coleta e 
Transporte 

Tratamento 

Odor Sim Não Sim 
Impacto visual Sim Não Sim 
Conveniência Sim Não Não 
Espaço urbano Sim Não Sim 
Espaço privado Sim Não Não 
Impacto sonoro Sim Sim Sim 
Complexidade Sim Não Não 
Tráfego Não Sim Sim 
Percepção de risco Não Não Sim 

Equidade social    

Alocação e distribuição Sim Não Não 
Qualidade dos empregos Não Sim Sim 

Função social    

Destinação (reciclagem/disposição)  Não Não Sim 
Criação de empregos diretos Não Sim Sim 
Fonte: Den Boer et al. (2005) 

 

3.6. Sustentabilidade, índices e indicadores 

Sustentabilidade vem do latim “sustentare” que significa suster, sustentar, supor-

tar, conservar em bom estado, manter, resistir. Dessa forma, sustentável é tudo aquilo que é 

capaz de ser suportado, mantido. 

A sustentabilidade, de acordo com Sachs (1990), constitui-se num conceito dinâ-

mico que leva em conta as necessidades crescentes das populações em um contexto internaci-

onal em constante expansão. Para o autor, a sustentabilidade tem como base cinco dimensões 

principais: a sustentabilidade social, a econômica, a ecológica, a geográfica e a cultural. Já 

Den Boer et al. (2005) apontam que em processos de avaliação de sistemas de gerenciamento 

de resíduos sólidos urbanos, por meio da avaliação do ciclo de vida, as dimensões mais utili-

zadas são a sustentabilidade ambiental, a econômica e a social. A sustentabilidade ambiental 

está vinculada ao uso efetivos dos recursos naturais e na minimização da deterioração ambien-

tal. A sustentabilidade econômica está vinculada a administração correta dos recursos dispo-

níveis. Segundo Den Boer et al. (2005) um sistema de gerenciamento de RSU é economica-

mente sustentável quando ele cobre todas as suas despesas e se espera que continue assim por 

todo o período de análise. A sustentabilidade social está vinculada ao planejamento e a gestão 

dos resíduos urbanos de uma forma responsável para com a sociedade, que tem um interesse 

legítimo no tema e não apenas atendendo às questões definidas na legislação. 

A ideia de desenvolver indicadores para avaliar a sustentabilidade surgiu na Con-
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ferência Mundial sobre o Meio Ambiente – Rio 92 –, quando foi postulada a necessidade de 

elaborar indicadores de sustentabilidade que sirvam de base apara a tomada de decisão em 

todos os níveis (ONU, 1992). 

Para Mueller et al. (1997), um indicador pode ser um dado individual ou um agre-

gado de informações, sendo que um bom indicador deve conter os seguintes atributos: simples 

de entender, quantificação estatística e lógica coerente, e comunicar eficientemente o estado 

do fenômeno observado. Para Shields et al. (2002), um índice revela o estado de um sistema 

ou fenômeno. 

Como pode ser observado na Figura 3.17, o topo da pirâmide corresponde ao grau 

máximo de agregação de dados, enquanto a base representa os dados primários desagregados. 

Figura 3.17 – Nível de agregação de dados de uma determinada avaliação de sustentabilidade 

 
Fonte: Siche et al. (2007) 

 

Em uma análise superficial, índice e indicador possuem o mesmo significado. A 

diferença está em que um índice é o valor agregado final de todo um procedimento de cálculo 

onde se utilizam, inclusive, indicadores como variáveis que o compõem. Pode-se dizer tam-

bém que um índice é simplesmente um indicador de alta categoria (Khanna, 2000). É impor-

tante salientar que um índice pode se transformar em um componente de outro índice 

Para Siche et al. (2007) índice é um valor numérico que representa a correta inter-

pretação da realidade de um sistema simples ou complexo (ambiental, econômico ou social), 

utilizando em seu cálculo bases científicas e métodos adequados. O índice pode servir como 
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um instrumento de tomada de decisão e previsão, e é considerado um nível superior da junção 

de um jogo de indicadores ou variáveis. Os autores definem ainda indicador como um parâ-

metro selecionado e considerado isoladamente ou em combinação com outros para refletir 

sobre as condições do sistema em análise. Normalmente um indicador é utilizado como um 

pré-tratamento aos dados originais. 

Segundo Stypka (2005), os dados dos inventários do ciclo de vida são normaliza-

dos, agrupados ou agregados por meio da atribuição de pesos. Se por um lado isso facilita o 

entendimento geral do processo por parte dos decisores em processos de apoio à decisão, por 

outro lado esta condensação dos dados na forma de índices resulta em uma perda significativa 

de objetividade. A escala desta perda potencial de objetividade e confiança está apresentada 

na Figura 3.18 a seguir. 

Figura 3.18 – Decréscimo da objetividade e confiança ao longo da ACV 

 

Fonte: Adaptado de McDougall et al. (2001) 
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4. METODOLOGIA 

4.1. A forma atual de tomada de decisão em GIRSU 

O problema a ser resolvido é estabelecer como se pode desenvolver um sistema de 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos – GIRSU – sustentável do ponto de vista 

ambiental, econômico e social. 

O desenvolvimento de modelos de gerenciamento sustentável de resíduos é desa-

fio presente para a sociedade atual no Brasil e no mundo. Os gestores públicos, a quem em 

última instância cabe a tomada de decisão final sobre a adoção e implantação destes modelos, 

têm se baseado em elementos empíricos e não sistêmicos. Uma abordagem sistêmica quer 

dizer que mais do que olhar para um fator isolado do sistema, os modelos devem olhar para as 

relações entre os fatores e as partes que compõem o sistema. 

As decisões sobre os modelos de gerenciamento a serem implantados pelos muni-

cípios são geralmente tomadas sem este olhar sistêmico, logo não são considerados todos os 

fatores e aspectos envolvidos no gerenciamento de resíduos. Como exemplo, entre outros, 

citamos a implantação de vários projetos de coleta seletiva e reaproveitamento de resíduos nos 

municípios brasileiros, que implantados de forma desarticulada não garantem a sustentabili-

dade necessária. Além disso, apenas alguns técnicos especialistas vinculados ao setor de resí-

duos sólidos das instituições públicas diretamente envolvidas é que acabam participando do 

processo de definição do modelo de gerenciamento a ser adotado, deixando de fora atores 

sociais importantes que têm interesses na área.  

O sistema de gerenciamento de resíduos urbanos tornou-se altamente complexo 

englobando desde aspectos quantitativos e qualitativos de geração de resíduos, armazenamen-

to provisório (no âmbito das residências), coleta seletiva e convencional, transbordo e trans-

porte, a reciclagem, as diversas formas de tratamento de resíduos, a disposição final em ater-

ros seguros e aproveitamento da energia resultante tanto do biogás dos aterros como de outras 

formas de tratamento de resíduos (como a biodigestão e a incineração). 

O aumento desta complexidade do gerenciamento dos resíduos urbanos, aliado a 
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processos decisórios simplórios e não sistêmicos, e ainda sem o envolvimento dos diversos 

interessados no processo (além dos técnicos especialistas), levou historicamente à adoção de 

soluções parciais e não sustentáveis, que não conseguiram resolver verdadeiramente o pro-

blema. Prova disso está nos baixos índices de reciclagem e de tratamento de resíduos pós-

consumo no Brasil, e está também, no ainda alto grau de disposição final inadequado (cerca 

de 40 % da massa de resíduos sendo ainda disposta em “lixões”), conforme apresentado no 

Capítulo 1. 

A necessidade do estabelecimento de novas rotinas adequadas para definição de 

modelos de GIRUS é importante considerando o crescente interesse público no manejo dos 

resíduos, os altos custos envolvidos e os danos ambientais decorrentes do manejo inadequado. 

A aprovação, em 2 de agosto do ano de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

no 12.305/2010) é outro fator que vem a corroborar, pois estabelece a obrigatoriedade da for-

mulação dos planos de gerenciamento de resíduos por todos os Estados e Municípios do país, 

estabelece um prazo de 4 anos para o fim dos lixões e a implantação da disposição final ambi-

entalmente adequada dos resíduos; prioriza o gerenciamento integrado que vise a não geração, 

a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos; nesta ordem. Esta lei define ainda como princípios e 

objetivos da política nacional de resíduos, entre outros, o desenvolvimento sustentável, a vi-

são sistêmica na gestão de resíduos, a avaliação do ciclo de vida, o direito da sociedade à in-

formação e ao controle social. 

 

4.2. Tomada de decisão em sistemas complexos 

 Conforme apontado por Simon (1960) apud Hoffman (2008), o processo de to-

mada de decisão se divide em três estágios: o primeiro estágio, a inteligência, consiste em 

identificar, definir e categorizar o problema. No segundo estágio, a concepção, são geradas 

alternativas para solucionar o problema. Finalmente, no estágio da escolha, utilizam-se méto-

dos de seleção de alternativas para apontar uma ou mais soluções a adotar. 

No presente trabalho o problema a resolver é como desenvolver um sistema de ge-

renciamento integrado de resíduos sólidos urbanos, avaliando as diversas opções e possíveis 

possibilidades de técnicas e tecnologias de gerenciamento e tratamento, que resulte em uma 

solução que seja ambientalmente efetiva, economicamente viável e aceita pela sociedade a 

qual vai atender. 
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A hipótese apresentada é a de que quando são utilizadas técnicas estruturadas de 

apoio à decisão, a participação dos diferentes atores sociais envolvidos na definição de mode-

los de GIRSU resulta em um sistema mais sustentável do que quando estes modelos são de-

senvolvidos somente com a participação de técnicos especialistas diretamente envolvidos na 

área. 

Esta participação dos outros atores sociais envolvidos, assim como dos técnicos 

especialistas, dar-se-á tanto no estágio de concepção de alternativas como no estágio de esco-

lha da alternativa a adotar. Neste trabalho propõe-se que estas alternativas sejam geradas na 

forma de possíveis cenários de gerenciamento de resíduos (como o apresentado na figura 4.2).  

Ferramentas computacionais têm sido utilizadas para o estágio de escolha entre as 

alternativas ou cenários construídos. Conforme descrito na sequência desta proposta, a ferra-

menta computacional utilizada foi o programa IWM-2 (McDougall et al., 2001), que faz o 

inventário do uso de energia, da geração de efluentes (líquidos e atmosféricos) e resíduos fi-

nais, tendo também uma sub-rotina de cálculo de custos de todo o sistema de gestão de resí-

duos urbanos. Na tomada de decisão em sistemas complexos, baseada na análise de alternati-

vas ou cenários, há uma etapa final de atribuição de pesos. É nesta etapa que aparecem forte-

mente os valores dos decisores, portanto, nesta proposta de trabalho esta etapa também terá a 

participação de todos os atores sociais envolvidos. 

No item seguinte será descrita a metodologia geral adotada neste estudo, passan-

do-se na sequência ao detalhamento metodológico. 

 

4.3. Metodologia de pesquisa adotada 

Na definição de modelos integrados e sustentáveis de gerenciamento de resíduos 

sólidos municipais, além dos aspectos ambientais e econômicos, a questão da sustentabilidade 

social é fundamental na determinação do sucesso ou dos fracassos destes modelos. Entende-se 

por sustentabilidade social a real participação dos diversos atores sociais na formulação do 

problema e na definição de alternativas de soluções do problema, aliado à utilização de indi-

cadores de impacto sociais específicos na metodologia de avaliação do ciclo de vida. 

Na Figura 4.1 mostra-se um esquema da metodologia geral adotada na presente 

pesquisa. Esta metodologia foi estabelecida para atingir os objetivos estabelecidos no Capítu-

lo 2, e é dividida em seis módulos, conforme descrito a seguir.  
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Figura 4.1 – Metodologia geral da pesquisa 
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No Módulo 1 define-se os atores sociais que participam da pesquisa e da definição 

do modelo de apoio à tomada de decisão, fazendo a divisão dos atores sociais em dois grupos: 

os especialistas no órgão municipal de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e os especi-

alistas convidados (chamados de outros atores sociais) ligados diretamente ou indiretamente à 

gestão de resíduos sólidos e questões ambientais, mas não pertencentes ao órgão municipal de 

resíduos sólidos. 

No Módulo 2, a partir da montagem pelo autor de um Cenário Base, os atores so-

ciais sugerem a montagem de outros cenários de gerenciamento de RSU para o município de 

Porto Alegre. Os cenários foram sistematizados, em termos de fluxo de massa, e reenviados 

aos atores sociais para que estes fizessem uma hierarquização prévia da sustentabilidade dos 

Cenários. 

No Módulo 3 é feita a aplicação da ferramenta de ICV por meio da utilização do 

programa computacional IWM-2, resultando no inventário de energia utilizada e da emissão 

de efluentes (sólidos, líquidos e gasosos), bem como a produção de energia útil e materiais 

recicláveis. 

A avaliação dos impactos do ciclo de vida – AICV – é feita no Módulo 4, com a 

utilização de indicadores de sustentabilidade ambiental, econômica e social. 

No Módulo 5 faz-se a consolidação final de todos os resultados da AICV dos ce-

nários avaliados, fazendo a hierarquização final dos cenários segundo o índice de sustentabili-

dade geral obtido a partir dos indicadores avaliados, e comparando com a hierarquização feita 

no Módulo 2 pelos diferentes grupos de atores sociais. 

Por fim, no Módulo 6, foi verificada a hipótese da pesquisa, de que a participação 

de diferentes atores sociais resulta em cenários de gerenciamento de RSU mais sustentáveis 

do que os cenários definidos somente por especialistas do setor municipal de gerenciamento 

de RSU. 

A participação dos atores sociais deu-se em três dos seis Módulos. A primeira das 

três participações dos atores ou tomadores de decisão envolvidos foi no Módulo 2. Os atores 

sociais participaram da definição das possíveis alternativas de modelos de gerenciamento in-

tegrado de resíduos, alternativas estas que são aqui denominadas de cenários. Nesta mesma 

oportunidade os atores sociais também sugeriram pesos relativos para os indicadores ambien-

tais, econômicos e sociais. Estes pesos foram utilizados no Módulo 4 de AICV. 

A segunda participação dos atores sociais foi em relação ao envio pelo autor dos 
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fluxos de massa do cenário Base e dos cenários propostos pelos atores para que os mesmos 

fizessem uma hierarquização com base percepção de sustentabilidade de cada um dos atores. 

Neste momento foi solicitado também aos atores contribuição sobre dados para definição de 

indicadores sociais utilizados no Módulo 4. 

A terceira participação social foi no Módulo 5, quando os resultados das avalia-

ções do ciclo de vida dos diferentes cenários construídos foram submetidos aos especialistas 

do órgão municipal para a validação da hierarquização final dos cenários avaliados. 

A metodologia proposta e adotada visa juntar os pontos positivos da utilização da 

metodologia de Inventário do Ciclo de Vida com a necessária participação dos diferentes ato-

res sociais envolvidos no processo de tomada de decisão em gerenciamento de resíduos muni-

cipais. A metodologia de tomada de decisão faz uso da ferramenta de inventário do ciclo de 

vida do sistema de manejo de resíduos urbanos, com seu uso de energia e materiais, e suas 

emissões ambientais. Indicadores sociais também foram utilizados para atender a sustentabili-

dade social. A participação dos atores sociais deu-se através da aplicação de questionários 

enviados e recebidos via correio eletrônico. 

Na sequência serão descritos mais detalhadamente os seis módulos que fazem par-

te da metodologia proposta. 

 

4.3.1. Atores sociais / decisores – Módulo 1 

A utilização de modelos de avaliação do ciclo de vida em sistemas de gerencia-

mento de resíduos urbanos tem se mostrado um caminho para a tomada de decisão mais coe-

rente e acertada. Porém, os modelos desenvolvidos não têm incorporado os aspectos sociais 

na definição da solução a ser adotada.  

Como o objeto principal da presente pesquisa é a comparação de modelos de ge-

renciamento integrado de resíduos sólidos urbanos concebidos com e sem a participação de 

atores sociais que não só os técnicos especialistas diretamente ligados ao setor municipal de 

gerenciamento de resíduos sólidos, inicialmente serão definidos dois grupos de atores sociais 

envolvidos. Para a definição dos atores convidados a participar da pesquisa foram utilizados 

os critérios e orientações apresentados por Joos et al. (1999) e Joseph (2006) e descritos no 

item 3.5.1 deste trabalho. 

Em um primeiro grupo, denominado de Atores do DMLU, estão os técnicos do 

Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre, que é o órgão público respon-
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sável pela gestão dos resíduos neste município que será usado como estudo de caso nesta pes-

quisa. Neste grupo foram convidados a participar como atores especialistas os engenheiros, 

arquiteto e sociólogo que atuam nas distintas áreas (educação ambiental, coleta, unidades de 

triagem, tratamento, destino final) do DMLU bem como outros funcionários em cargos de 

gestores e diretores. Ao total foram convidados 19 Atores do DMLU, sendo 13 (treze) especi-

alistas em cargos técnicos (engenheiros, arquiteto e sociólogo) e 6 (seis) atores em cargos 

administrativos de direção do Departamento. 

O outro grande grupo de atores, os Decisores Sociais ou Outros Atores, é compos-

to não necessariamente por especialistas em resíduos sólidos, embora todos tenham alguma 

atuação na área ambiental ou de planejamento urbano. Nenhum dos convidados para este gru-

po de atores estará vinculado ao órgão gestor de resíduos, mesmo que alguns deles possam ter 

conhecimentos específicos sobre resíduos ou até mesmo atuarem na área em outras institui-

ções públicas ou em empresas privadas.  

Este grupo de atores convidados é composto por representantes da sociedade civil 

organizada, Poder Público, Poder Legislativo e empresas privadas. Na Tabela 4.1 apresenta-se 

a composição dos grupos de atores convidados para a presenta pesquisa com a discriminação 

das entidades ou instituições de vinculação. 

Tabela 4.1 – Grupos de atores ou decisores (atores sociais) convidados 

 

Dos atores listados na Tabela 4.1, os identificados como ordem 2.a, 2.b e 2.c, res-

Grupo Ordem Entidades de vinculação dos decisores Nº de Convidados 

Atores do 
DMLU 1 

1.a DMLU – especialistas técnicos 13 
1.b DMLU – gestores e administradores 6 
1 Subtotal de atores especialistas 19 

Outros 
Atores 

ou 
Decisores 
Sociais 2 

2.a Comam POA 3 56 
2.b CAUGE POA 4 24 
2.c Comitê Lago Guaíba 5 75 
2.d Órgão de Controle Ambiental (Estadual e Municipal) 7 
2.e Universidade 5 
2.f Instituição de apoio financeiro e fomento 4 
2.g Poder Legislativo Municipal 4 
2.h Associação Técnica Científica 4 
2.i Consultor 13 
2.j Empresas Privadas Prestadoras de Serviços 5 
2 Subtotal de decisores sociais ou outros atores 197 

Total de atores convidados 216 
1 Atores do DMLU: especialistas técnicos e gestores do órgão publico responsável pelo gerenciamento dos RSU 
2 Outros Atores: outros atores não vinculados ao órgão  público responsável pelo gerenciamento dos RSU 
3 Comam  POA: Conselho Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre 
4 Cauge POA: Comissão de Análise Urbanística e Gerenciamento da Prefeitura de Porto Alegre 
5 Comitê Lago Guaíba: Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 
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pectivamente, os representantes com assentos no Comam, Cauge e Comitê Lago Guaíba, fo-

ram convidados a participar através de envio e correio eletrônico para as Secretarias Executi-

vas respectivas e para os demais atores sociais ou decisores os convites eletrônicos foram en-

viados diretamente pelo autor desta pesquisa. 

 

4.3.2. Cenários ou alternativas de gerenciamento – Módulo 2 

Na construção dos cenários a situação atual ou inicial deve ser analisada para 

identificação dos elementos chave que fazem parte do sistema de manejo de resíduos. O pro-

cesso decisório é feito com base na análise e avaliação de diferentes cenários de gerenciamen-

to de resíduos sólidos. Na construção dos outros cenários ou alternativas de gerenciamento 

foram consideradas as diferentes opções de coleta, reciclagem e tratamento dos resíduos sóli-

dos. Primeiro foi construído o cenário inicial ou atual, chamado de Cenário BASE. Para a 

montagem deste cenário considerou-se a situação do sistema de gerenciamento aplicado em 

Porto Alegre no ano 2011, conforme apresentado na Figura 4.2. 

Figura 4.2 – Cenário BASE para Porto Alegre (ano de 2011 – porcentual em massa) 

 

 

O Cenário BASE foi construído pelo autor com os dados e informações obtidas 
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para Porto Alegre no ano de 2011. Uma descrição detalhada do sistema atual de Porto Alegre 

está no Capítulo 5 deste trabalho. 

Tendo como referência este Cenário BASE, os respondentes ao questionário (os 

painelistas, decisores ou atores) foram provocados a sugerir outros cenários de gerenciamento 

de resíduos para Porto Alegre. Para isso foi enviado por correio eletrônico uma planilha ele-

trônica estruturada em Excel para que os atores definissem seu cenário futuro ou alternativa 

de gerenciamento de RSU desejável. Esta planilha (Figura 4.3) foi enviada juntamente com o 

Cenário BASE, para servir como modelo, e um texto explicando o objetivo da pesquisa e for-

necendo orientações para o preenchimento. O texto explicativo enviado aos atores está no 

Apêndice A (A.1 – Orientações). 

Figura 4.3 – Modelo enviado aos atores sociais para sugestão de novos Cenários 

 

 

Na ferramenta de pesquisa, a planilha estruturada em Excel, os atores sugeriram 

porcentuais em massa dos RSU que iriam para cada tipo de coleta ou de tratamento. Como 

padrão inicial na planilha está coleta de 100% pela “Coleta de Rejeitos”, ou seja, sem nenhum 

tipo de coleta seletiva ou segregada, sendo estes 100% dos RSU encaminhados para aterro 

sanitário (ver Figura 4.3). Os atores sociais convidados a participar da construção dos cenários 
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tinham que preencher as nove células destacadas em amarelo, sendo que a partir daí todas as 

outras células foram preenchidas automaticamente pela programação feita pelo autor. 

Os atores foram orientados a preencher a planilha da esquerda para a direita e de 

cima para baixo, pois nesta ordem a planilha foi concebida e nesta ordem se dá o fluxo de 

massa no sistema do fluxograma. 

Assim, primeiro os atores preenchiam o porcentual de RSU a ser coletado por sis-

tema tipo blue box, ou seja, por tipo de material separado na origem e encaminhado direto á 

reciclagem sem passar por unidade de triagem ou separação. Neste caso também indicavam o 

número de frações ou tipos de resíduos a serem coletados por este sistema. 

Em seguida era feito o preenchimento da porcentagem de RSU coletados pelo sis-

tema de coleta seletiva de resíduos recicláveis ou secos. Na sequência, deveria ser informada 

a porcentagem de resíduos orgânicos (resíduos verdes ou restos de alimentos) coletados sele-

tivamente. A planilha calculava automaticamente e dispunha o porcentual restante de RSU a 

ser coletado pelo sistema de coleta de rejeitos ou resíduos não separados. 

O preenchimento das células ficou sob o livre julgamento de cada ator convidado, 

mas em cada uma das células havia um limitador máximo. No caso da coleta por tipo de resí-

duo o máximo era 5%, com base em sistemas similares utilizados na Europa (McDougall et 

al., 2001) e para as coletas seletiva de recicláveis secos e de orgânicos, os limites eram res-

pectivamente de 30% e 47%, que corresponde às quantidades máximas dessas frações presen-

tes nos RSU de Porto Alegre conforme caracterização de 2011 (ver Capítulo 5). 

Definido o sistema de coleta os atores deveriam definir os tipos e as porcentagens 

encaminhadas para cada forma de tratamento ou pré-tratamento. Como possibilidades de tra-

tamento foram disponibilizadas as formas mais utilizadas e consolidadas utilizadas no Brasil e 

no mundo, com base na revisão bibliográfica feita. Assim, as possibilidades incluem triagem 

de resíduos seletivos secos, triagem de resíduos misturados (ou também aqui chamados de 

rejeitos), digestão anaeróbia, compostagem, CDR e incineração.  

Na definição pelos atores dos tipos tratamento e quantidade de RSU enviados para 

cada tipo, em porcentagem, era feita pelo preenchimento das cinco células amarelas da parte 

intermediária da planilha da Figura 4.3. Também aqui havia um limitador que não permitia 

que o respondente do questionário colocasse um valor maior que a quantidade de resíduos 

efetivamente disponível.  

As quantidades de materiais para reciclagem, quantidade de composto gerado, 
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quantidades de rejeitos e quantidades biodegradadas (nos processos biológicos) ou gaseifica-

das (na incineração e CDR) foram previamente definidas na planilha com base na experiência 

atual de Porto Alegre e na literatura (McDougall et al., 2001 e Den Boer et al., 2005a). 

A parte da direita da planilha, “destinação final”, apresenta uma síntese do cenário 

proposto pelo autor em termos de totais de resíduos a serem dispostos em aterro sanitário, 

quantidade de materiais reaproveitada ou reciclada, quantidade de resíduos que se transforma-

ram em gases (por biodegradação, combustão ou simplesmente perda de unidade). 

A planilha foi enviada bloqueada aos atores, de modo que os mesmos só poderiam 

alterar ou incluir valores nas nove células amarelas já comentadas. Para ajudar o preenchi-

mento por parte dos atores, em cada uma das células ou tipos de tratamento apareciam expli-

cações e definições para colaborar com a compreensão dos atores no momento do preenchi-

mento do instrumento de pesquisa. 

Foi solicitado que os autores sugerissem dois cenários, um chamado de Cenário 

Otimista, onde deveriam considerar que esta seria a melhor solução para o município na visão 

do entrevistado, considerando a sustentabilidade do sistema (ambiental, econômica e social) e 

um outro chamado de Cenário Provável, que na visão do ator social seria a solução mais pro-

vável a ser adotada em Porto Alegre (a visão pessimista). 

Juntamente com o envio do questionário para levantamento e construção dos no-

vos cenários, no mesmo arquivo Excel, foi enviado também um questionário para que os ato-

res sociais sugerissem pesos relativos para os indicadores de sustentabilidade a serem utiliza-

dos do Módulo 4 da pesquisa, a etapa de AICV. 

Os questionários para definição dos novos cenários foram enviados na primeira 

semana de novembro de 2012 e foram recebidos em devolução até o final de dezembro do 

mesmo ano. Após esta data foi feita a tabulação dos resultados (que estão apresentados no 

Capítulo 6). Foram estabelecidos oito cenários, sendo um deles o Cenário BASE (correspon-

dendo ao modelo atual de gerenciamento de RSU adotado em Porto Alegre), mais quatro ce-

nários da sistematização das respostas dos atores sociais convidados, sendo os outros três ce-

nários construídos e inseridos pelo Autor da pesquisa. 

Os oito cenários construídos foram nomeados, tendo os resultados sistematizados 

em termos de quantitativos porcentuais em cada tipo de coleta e em cada tipo de tratamento, 

sendo estes resultados colocados em tabelas e gráficos e enviados novamente, em março de 

2013, para que os atores sociais fizessem a hierarquização dos cenários, com base na sua ava-



IPH / UFRGS  Geraldo Antônio Reichert 

 

Capítulo 4 - Metodologia  94 

liação pessoal. O questionário de envio aos atores com as instruções de preenchimento da 

segunda participação está apresentado no Apêndice B. Os atores ordenaram os cenários se-

gundo sua avaliação pessoal, sendo estes resultados sistematizados pelo autor. 

Neste segundo questionário enviado aos atores sociais foram incluídas duas per-

guntas sobre o nível de conteinerização dos tipos de coleta, onde os atores sugeriam porcentu-

ais de conteinerização (automatização) das coletas seletivas de recicláveis e de orgânicos e da 

coleta de rejeitos e ou de resíduos misturados. A outra pergunta era sobre o nível de mecani-

zação a ser utilizado nas unidades de triagem de resíduos seletivos secos e de triagem de resí-

duos misturados (rejeitos). As perguntas feitas estão apresentadas no Apêndice B. Estas duas 

informações coletadas neste instrumento de pesquisa foram utilizados no Módulo 4 de AICV, 

para cálculo dos indicadores ambientais, econômicos e sociais. 

 

4.3.3. Inventário do Ciclo de Vida (ICV): aplicação do Modelo IWM-2 – Módulo 3 

A ACV inclui a etapa de inventário do ciclo de vida – ICV – que consiste na com-

pilação de todas as entradas e saídas ao longo de todo o sistema de gerenciamento de resíduos. 

No caso dos resíduos sólidos urbanos, o ciclo de vida vai desde o momento que o produto ou 

bem perde seu valor e, portanto, vira resíduo (no cesto ou contêiner) até o momento de retor-

no ao ambiente na forma de resíduo inerte no aterro sanitário ou quando recuperam valor 

(como composto, materiais secundários ou combustível) e assim deixam de ser resíduos. 

Na etapa de ICV, chamada de inventário, todas as entradas e as saídas do sistema 

de gerenciamento de resíduos foram identificadas e quantificadas. Para a realização da etapa 

de inventário – ICV – foi utilizado o programa de computador IWM-2 desenvolvido por 

McDougall et al. (2001) e descrito e apresentado no item 3.4.6 da Revisão Bibliográfica deste 

trabalho. Este programa de computador é comercializado juntamente com o livro Integrated 

Solid Waste Management: A Life Cycle Inventory de McDougall et al. (2001), sendo que o 

autor da presente Tese tem a propriedade do livro e o direito de uso do referido programa 

computacional. Neste trabalho foi utilizada a versão 2.50-1 do programa IWM-2, disponibili-

zado em janeiro de 2013 pelo proprietário do mesmo (McDougall, 2013). 

Os cenários montados como descrito anteriormente (Item 4.3.2 – Módulo 2) foram 

submetidos ao inventário do ciclo de vida para cálculo do uso de energia e emissões através 

da utilização do modelo computacional IWM-2. Nesta parte da pesquisa não houve a partici-

pação direta dos atores sociais (embora exista a participação indireta por meio da construção 
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participativa dos Cenários), sendo o inventário de ICV conduzida pelo autor. 

Todos os cálculos do inventário do ciclo de vida são apresentados pelo IWM-2 pa-

ra as seguintes etapas do sistema de gerenciamento de resíduos: 

 coleta (regular e seletiva, junto ao meio-fio e conteinerizada) 

 separação (em unidade de triagem centralizada); 

 tratamento biológico (compostagem e digestão anaeróbia); 

 tratamento térmico (incineração e CDR – combustível derivado de resíduo); 

 aterro sanitário; 

 reciclagem. 

Na figura 4.4 apresenta-se a tela principal de entrada do Programa IWM-2 onde 

são mostradas as etapas acima listadas que podem ser simuladas no inventário e ciclo de vida. 

Figura 4.4 – Tela principal de entrada de dados do programa IWM-2 

 

No Apêndice C apresenta-se a impressão de todas as telas de entrada de dados pa-

ra o Cenário #4 OGTA. A compilação dos dados dos oito cenários simulados está apresentada 

no Capítulo 6 deste trabalho. A seguir uma descrição das “telas” de entrada de dados do 

IWM-2 e as informações necessárias. 

O programa IWM-2 necessita de informações sobre os quantitativos de resíduos 
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que são coletados pelos diferentes sistemas de coleta (domiciliar, pontos de entrega de volun-

tária e resíduos comerciais). Também devem ser informadas as composições porcentuais más-

sicas de cada um desses tipos de resíduos na tela de entrada Waste Inputs. 

No item sistemas de coleta (Waste Collection), podem ser analisados sistemas de 

coleta porta-a-porta (tanto coleta convencional como coleta seletiva ou segregada) e coleta em 

pontos de entrega voluntária. 

As informações sobre a separação de materiais para fins de reaproveitamento são 

introduzidas na tela de entrada sobre triagem (MRF & RDF Sorting). Devem ser fornecidos 

dados sobre separação para fins de reciclagem mássica e de recuperação energética através da 

produção de CDR – Combustível Derivado de Resíduos. 

O programa IWM-2 modela também o inventário do ciclo de vida para as etapas 

tratamento biológico (tela Biological Treatments), incluindo os processos de compostagem 

(aeróbia) e biogasificação (digestão anaeróbia). O inventário para tratamento térmico pode ser 

calculado para os processos de incineração e para queima de CDR (tela Thermal Treatments). 

É possível simular dois processos de incineração com diferentes níveis de controle de emis-

sões em um mesmo cenário, bem como a queima de RDF com resíduos rejeito e com resíduos 

de papel e plástico coletados segregadamente após separação na origem. 

O inventário das emissões e uso de energia da utilização de estação de transferên-

cia para envio dos resíduos ao aterro sanitário pode ser realizado pelo Programa. Assim como 

devem ser fornecidas informações sobre uso de energia para operação do aterro sanitário, e 

também sobre as eficiências de coleta e de tratamento de lixiviados e de biogás, e os custos 

associados a estes sistemas. Informações sobre estação de transbordo e do aterro sanitário são 

inseridas na tela Landfilling.  

Todas as equações dos cálculos internos realizados pelo IWM-2, em todas as eta-

pas, podem ser verificadas pelo usuário (atendendo o que preconiza a NBR ISO 14.040 que 

aborda a avaliação do ciclo de vida (ABNT, 2009)). Os parâmetros internos também podem 

ser verificados e alterados ou adequados pelo usuário. 

Os dados a serem alimentados sobre a etapa de reciclagem são inseridos na tela 

Recycling. Devem ser fornecidas informações sobre os índices de reciclagem de cada materi-

al, as distâncias de transporte das unidades de triagem até as unidades processadoras da reci-

clagem de fato, os custos envolvidos e os preços de venda dos materiais recicláveis. 

Na parte superior da tela principal de entrada do Programa destaca-se os botões 
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“Streams”, “Waste Flow”, “Results” e “Advanced”. Na tela Waste Flow o programa mostra o 

fluxo de massa dos resíduos para os diferentes tipos de tratamento utilizados no cenário em 

análise e os totais (e porcentuais) aterrados, reciclados ou biodegradados/queimados (que vi-

raram gases). Esta ferramenta do IWM-2 foi importante para fazer o ajuste ou calibração do 

modelo IWM-2 de modo a reproduzir corretamente o fluxo de massa e as opções de coleta e 

tratamento construídos pelos atores nos diferentes cenários avaliados. 

Na tela Streams o programa mostra o inventário de fluxo de materiais na entrada e 

na saída de cada uma das opções de tratamento dos cenários avaliados. Já na tela Advanced o 

usuário pode alterar alguns dos parâmetros padrão do programa, como a matriz nacional de 

geração de energia elétrica, o consumo de combustível de carros e caminhões, o padrão legal 

de emissões atmosféricas da incineração, além de informações sobre sistema de coleta e tria-

gem, produção de CDR, aterro sanitário e reciclagem. Como o modelo IWM-2 foi desenvol-

vido para a realidade europeia, foi necessário fazer uma adaptação aos parâmetros nacionais – 

definições internas do modelo, como matriz energética local e outros parâmetros de processo 

–, de modo que o modelo possa ser aplicado no Brasil. 

Para cada cenário analisado o programa IWM-2 calcula e apresenta na tela Results 

as seguintes informações, todas em relação à unidade funcional adotada (tonelada de RSU): 

 custos – despesas, receitas, custos unitários por domicílio e por pessoa; 

 energia utilizada – combustíveis e energia elétrica; 

 emissões atmosféricas – 24 parâmetros; 

 emissões líquidas – 27 parâmetros; 

 resíduo sólido final. 

Os resultados numéricos do inventário (energia utilizada, emissões atmosféricas, 

emissões líquidas, e resíduos sólidos final) calculados pelo programa IWM-2 para os oito ce-

nários em avaliação foram  utilizados no Módulo 4 deste trabalho para a definição e cálculo 

das categorias e dos indicadores de impacto ambiental para a etapa de avaliação dos impactos 

do ciclo de vida. 

Embora o programa IWM-2 tenha uma rotina de cálculo de custos para cada cená-

rio avaliado, neste trabalho esta rotina econômica do IWM-2 somente foi utilizada para cálcu-

lo das receitas advindas da comercialização de materiais e de energia, em função desta rotina 

não incluir os custos de implantação dos sistemas de tratamento. A metodologia para avalia-

ção econômica, inclusive dos custos, dos cenários será descrito no próximo item 4.3.4. 
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4.3.4. Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida (AICV) – Módulo 4 

Conforme apresentado na Figura 4.1, no Módulo 4 está a apresentada a metodolo-

gia utilizada para a etapa de AICV. A metodologia de AICV utilizada considera as três partes 

da sustentabilidade de sistemas, as sustentabilidades ambiental, econômica e social, e foi 

adaptada da metodologia CML 2001 de Guinéé et al. (2001), modificada e adaptada para re-

síduos sólidos urbanos por Den Boer et al. (2005a), Den Boer et al. (2005b), Den Boer et al. 

(2005b) e Den Boer et al. (2005d), e está descrita a seguir. 

 

Critérios e indicadores de sustentabilidade ambiental 

A etapa de AICV consiste na aplicação de uma metodologia para estabelecer uma 

conexão entre o inventário e os danos ou impactos potenciais, como mudanças climáticas ou 

toxicidade humana. 

 Os resultados obtidos na etapa do inventário, feito com a utilização do programa 

IWM-2, foram agregados ao longo de todo ciclo de vida do sistema. Multiplicando resultados 

simples de emissões e uso de recursos por fatores de caracterização estes foram atribuídos aos 

indicadores de ACV, conforme descrito na sequência. 

A etapa de AICV tem por objetivo entender e avaliar a magnitude e a significân-

cia dos impactos ambientais potenciais de determinado cenário de gerenciamento de RSU. 

Esta fase se divide em três etapas obrigatórias, conforme descrito no item 3.4.3 deste trabalho 

e apresentado resumidamente a seguir: 

 Seleção das categorias de impacto: indicadores para as categorias e modelos pa-

ra quantificar a contribuição das diferentes entradas e emissões para cada catego-

ria específica de impacto. Os seguintes indicadores e categorias de impactos são 

utilizados neste trabalho: 

 uso de energia; 

 mudanças climáticas; 

 toxicidade humana; 

 formação de foto-oxidantes ou oxidação química; 

 acidificação; 

 eutrofização; 
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 disposição em aterro de materiais recicláveis secos; 

 disposição em aterro de materiais recicláveis orgânicos. 

 

 Classificação, que é a alocação dos resultados do inventário às categorias de 

impacto, sendo que os dados podem pertencer a mais de uma categoria. Para cál-

culo do uso de recursos e geração de emissões foi utilizado o programa compu-

tacional IWM-2 (descrito em 4.3.3). A classificação, e a etapa seguinte de carac-

terização, foram feitas adotando a metodologia CML 2001 (apresentada em 3.4.5 

e descrita por Den Boer et al., 2005c). Por exemplo, a emissão de dióxido de 

carbono (CO2) pode ser classificada na categoria mudanças climáticas. Já emis-

sões de amônia (NH3) afetam ao mesmo tempo a toxicidade humana, a acidifica-

ção e a eutrofização, devendo então ser classificada nestas três categorias;  

 Caracterização, onde são realizados cálculos para avaliar a significância relativa 

de cada fator contribuinte ao impacto global do sistema em estudo, convertendo-

os em um indicador comum. Categorias de impacto são tipicamente caracteriza-

das usando a seguinte equação: 

Indicador de Impacto = Fator de Caracterização x Resultado do Inventário  

Na Tabela 4.2 apresenta-se a classificação dos distintos poluentes de acordo com 

as categorias de impacto bem como os fatores de caracterização de cada um des-

tes poluentes emitidos. 

Como exemplo tem-se a categoria de impacto mudanças climáticas. Potencial de 

Aquecimento Global (PAG) é usado como fator de caracterização para avaliação 

e agregação da categoria mudanças climáticas. O indicador geral é calculado da 

seguinte maneira: 

 

onde: 

MdCl = resultado do indicador, que é expresso em kg-CO2-equivalente; 

PAGi = Potencial de Aquecimento Global da substância i; 

mi = massa da substância i emitida em kg. 

Utilizando a Tabela 4.2 verifica-se que contribuem para o impacto “mudanças 

climáticas” o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, sendo o PAG do CO2 = 1; do 

CH4 = 23 e do N2O = 296 kg CO2 equivalente. 
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No Apêndice D descreve-se detalhadamente a forma de cálculo de todos os outros 

indicadores ambientais. 

Tabela 4.2 – Fatores de caracterização e normalização aplicados no CML 2001 

Categoria de  
Impacto 

Depleção 
recursos 
naturais 

Mudanças 
Climáticas 

Toxicidade 
humana 

Oxidação 
fotoquími-

ca 

Acidifica-
ção 

Eutrofiza-
ção 

Emissão 
EU-W, 
1995 

PDRN PAG PTH PCFO PA PE 
Emissão 

referencial 

Substância 
Uni-
dade 

kg antimônio 
eq 

kg CO2 eq kg C6H4Cl2 eq kg C2H4 eq kg SO2 eq kg PO4 eq t·ano-1 

Nome 
Emissão ou 

extração 

Petróleo recursos kg 2,01E-02      3,23E+11 
Amônia ar kg   1,00E-01  1,60E+00 3,50E-01 3,54E+09 
Arsênico ar kg   3,48E+05    1,93E+05 
Cádmio ar kg   1,45E+05    1,33E+05 
Dióxido de carbono ar kg  1,00E+00     3,39E+12 
Monóxido de carbono ar kg    2,70E-02   4,28E+10 
Cromo ar kg   6,47E+02    5,17E+05 
Cobre ar kg   4,30E+03    5,98E+05 
Óxido nitroso ar kg  2,96E+02     1,30E+09 
Dioxinas ar kg   1,93E+09    0,00E+00 
Ácido clorídrico ar kg   5,00E-01    7,30E+08 
Ácido fluorídrico ar kg   2,85E+03    2,32E+07 
Ácido sulfídrico ar kg   2,20E-01    0,00E+00 
Chumbo ar kg   4,67E+02    1,25E+07 
Mercúrio ar kg   6,01E+03    1,64E+05 
Metano ar kg  2,30E+01  6,00E-03   2,03E+10 
Níquel ar kg   3,50E+04    1,58E+06 
NOx ar kg   1,20E+00 2,80E-02 5,00E-01 1,30E-01 1,41E+10 
SO2 ar kg   9,60E-02 4,80E-02 1,00E+00  1,22E+10 
Zinco ar kg   1,04E+02    6,51E+06 
Amônio (íon) água kg      3,30E-01 0,00E+00 
Arsênico água kg   9,51E+02    1,17E+05 
Bário água kg   6,30E+02    0,00E+00 
Cádmio água kg   2,29E+01    2,13E+04 
DQO água kg      2,20E-02 0,00E+00 
Cromo água kg   2,05E+00    2,71E+05 
Cobre água kg   1,34E+00    1,69E+06 
Dioxinas água kg   8,58E+08    0,00E+00 
Fluoreto água kg   3,64E+03    0,00E+00 
Chumbo água kg   1,23E+01    2,26E+06 
Mercúrio água kg   1,43E+03    1,43E+04 
Níquel água kg   3.31E+02    5,51E+05 
Nitrato água kg      1,00E-01 0,00E+00 
Fenóis água kg   4,92E-02    1,73E+05 
Fosfato água kg      1,00E+00 0,00E+00 
Zinco água kg   5,84E-01    1,12E+07 

Fonte: Adaptado de Den Boer et al. (2005b) 

Obs.: C6H4Cl2 é a fórmula química do 1,4-diclorobenzeno; e C2H4 é o etileno. 

 

As etapas opcionais (opcionais segundo a NBR ISO 14.044 (ABNT, 2009)) que 

foram realizadas nesta pesquisa são as seguintes: 

 Normalização, que é a etapa utilizada para expressar o indicador de impacto de 

maneira a possibilitar a sua comparação dentre as categorias de impacto. O pro-

cedimento normaliza o resultado do indicador dividindo-o por um determinado 

valor de referência, como o total de emissões ou recursos de uma determinada 

área, a razão de uma alternativa ou cenário em relação a outro (por exemplo, ce-
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nário base). Os valores de normalização utilizados nesta pesquisa são os apre-

sentados na Tabela 4.3, tomando como base a emissão mundial em 1995. Desta 

forma os indicadores ambientais foram normalizados em termos de equivalentes 

populacionais – EP – (habitantes), conforme metodologia sugerida por Guinée et 

al. (2001), sendo os resultados apresentados em porcentagem (%) da população 

de Porto Alegre para os indicadores mudanças climáticas, toxicidade, formação 

de foto-oxidantes, acidificação e eutrofização, e uso de energia, disposição em 

aterro sanitário de resíduos recicláveis secos e disposição de resíduos orgânicos 

com potencial de reciclabilidade. 

 Ponderação (atribuição de pesos), etapa da AICV que consiste na atribuição de 

pesos ou valores relativos às diferentes categorias de impacto baseada nas suas 

respectivas importâncias ou relevâncias. É uma etapa subjetiva da avaliação de 

impacto, baseada nos julgamentos e nos valores básicos das partes envolvidas 

(ou dos atores sociais). O intervalo de variação para os fatores de ponderação a 

ser adotado nesta pesquisa vai de 3 (muito importante) a 0 (sem importância). 

Estes pesos foram definidos pelos atores sociais participantes da pesquisa e estão 

apresentados no Capítulo 6.5.1. 

Tabela 4.3 – Fatores de normalização CML 2001, referência anual per capita  

Categoria de Impacto 
Local 

Holanda, 1997 Europa Ocidental, 1995 Mundo, 1995 

   Mudanças climáticas,  
kg CO2 eq·ano-1·cap-1 

16.100 14.600 6.830 

   Toxicidade humana, 
kg 1,4-diclorobenzeno eq·ano-1·cap-1 

12.100 23.300 8.800 

   Formação de foto-oxidantes, 
kg C2H4 eq·ano-1·cap-1 

11,7 25,4 8,04 

   Acidificação, 
kg SO2 eq·ano-1·cap-1 

42,9 84,2 52,9 

   Eutrofização, 
kg PO4 eq·ano-1·cap-1 

32,1 38,4 22,8 

   Uso de energia 
GJ energia eq·ano-1·cap-1 

- - 72,0 

Fonte: Adaptado de Guinée et al. (2001) 

 

Avaliação econômica 

De acordo com Den Boer et al. (2005) as seguintes definições são utilizadas na 

avaliação econômica em AICV: 
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 A Sustentabilidade econômica está relacionada a um determinado sistema téc-

nico-organizacional, um horizonte temporal específico e a um sistema de decisão 

específico; 

 Um sistema opera de maneira economicamente sustentável se ele cobre todos 

os seus custos e quando espera fazê-lo ao longo do horizonte de avaliação; 

 Se o sistema cobre parte de seus custos através de subsídios, ele pode ser consi-

derado sustentável somente se há uma garantia de que estes subsídios continua-

rão disponíveis “para sempre”. 

Os seguintes critérios são aplicados neste trabalho: 

 Eficiência em nível de subsistema e em nível de sistema; 

 Equidade; 

 Dependência de subsídios. 

Como indicadores de eficiência do sistema total propõem-se os seguintes: 

 Custo total por tonelada, por domicílio e por pessoa; 

 Custo do SGIRSU como porcentagem do orçamento total do município. 

O objetivo do critério equidade é examinar a distribuição quantitativa da carga 

econômica entre todos os cidadãos ou munícipes. Sugere-se o seguinte indicador: 

 Custo por pessoa como porcentagem do valor do salário mínimo. 

A extensão na qual a municipalidade é autossustentável ou dependente de recursos 

externos, isto é, de subsídios ou subvenções, pode ser examinada. O indicador sugerido para 

este fim é: 

 Relação entre receitas e despesas do SMGIRS. 

Neste trabalho não foram utilizados os resultados de saída de custos do programa 

de ICV IMW-2, embora o programa tenha uma sub-rotina de cálculo de custos, conforme 

comentado no Capítulo 4.3.3. Para avaliação da sustentabilidade econômica dos cenários foi 

realizado o levantamento de todos os custos reais atuais do sistema de gerenciamento de RSU 

em Porto Alegre. Estes custos foram levantados junto ao DMLU e a Prefeitura de Porto Ale-

gre e serviram para definição dos indicadores econômicos do Cenário #1 BASE, tendo como 

referência o ano de 2011. Os custos levantados estão apresentados no Capítulo 5. 

Para a avaliação econômica dos demais cenários construídos com a participação 

social, duas metodologias distintas foram adotadas. Para estimativa dos custos dos sistemas 

futuros de coleta tomou-se como base os custos unitários (R$/t) de cada tipo de coleta (con-
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vencional porta-a-porta, seletiva e conteinerizada). Como base nos tipos de coleta adotados 

em cada um dos cenários fez-se o cálculo proporcional do custo total da coleta naquele cená-

rio. 

Para estimativa dos custos dos sistemas de tratamento e aterro sanitário dos cená-

rios futuros foram utilizadas curvas de custo apresentadas por Tsilemou e Panagiotakopoulos 

(2005), apresentadas na Tabela 4.4, e referendadas por Den Boer et al. (2005a), que utilizam 

estas curvas no modelo de AICV LCA-IWM. Estas curvas apresentam equações que estimam 

os custos de implantação e de operação com base na capacidade instalada projetada de cada 

unidade de tratamento ou disposição final.  

Embora estas curvas tivessem sido desenvolvidas para a realidade dos países eu-

ropeus, e em Euros, nas simulações feitas nesta pesquisa, para a realidade em estudo de Porto 

Alegre e em Reais (R$), verificou-se que utilizando estas equações os valores encontrados 

ficam muito próximos aos valores verificados no Cenário #1 BASE, ou seja, aos valores atu-

ais em Porto Alegre. Para tipos de tratamento ainda não existentes no município, como de 

digestão anaeróbia ou incineração, verificou-se que os custos calculados pelas equações refe-

ridas para estas unidades ficam similares aos custos levantados pelo autor em seus trabalhos 

profissionais anteriores dentro do DMLU. 

Tabela 4.4 – Curvas de custos totais das unidades de tratamento e disposição 

Tipo de unidade 
Investimento inicial 

(R$) 
Custo de Operação 

(R$/t) 
Intervalo de validade 

(t/ano) 

Incineração y = 5.000 * x0,8 y = 700 * x-0,3 20.000 ≤ x ≤ 600.000 
Triagem semi-mecanizada y = 1.500 * x0,8 y = 4.000 * x-0,4 7.500 ≤ x ≤ 250.000 
Digestão aneróbia y = 34.500 * x0,55 y = 17.000 * x-0,6 2.500 ≤ x ≤ 100.000 
Compostagem y = 2.000 * x0,8 y = 2.000 * x-0,5 20.000 ≤ x ≤ 120.000 
Aterro sanitário y = 3.500 * x0,7 y = 250 * x-0,3 40.000 ≤ x ≤ 1.500.000 

Fonte: Adaptado de Tsilemou e Panagiotakopoulos (2005) 

  

Avaliação social 

Assim como a sustentabilidade ambiental e a econômica, a sustentabilidade social 

é parte integrante da sustentabilidade em gerenciamento de resíduos sólidos. Em termos ge-

rais, a sustentabilidade social é o comportamento ético de um sistema de gerenciamento de 

resíduos para com a sociedade (Den Boer et al., 2005d). 

Baseado em Den Boer et al. (2005d) os seguintes critérios e indicadores foram 

utilizados, sendo aplicados aos estágio de armazenamento temporário, coleta e destina-
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ção/tratamento: 

Aceitabilidade social: 

 Odor; 

 Impacto visual; 

 Uso espaço urbano; 

 Uso espaço privado; 

 Complexidade. 

Equidade social: 

 Qualidade dos empregos gerados. 

Função social: 

 Índice de reciclagem / disposição final; 

 Quantidade de empregos. 

A metodologia de cálculo dos indicadores sociais proposta por Den Boer et al. 

(2005a) e adotada nesta pesquisa é: 

- Definição de possíveis valores para variáveis independentes que são classifica-

dos em níveis, da melhor situação (a situação socialmente aceitável, igual e fun-

cional) para a pior (a socialmente inaceitável, desigual e que não atende a função 

social). 

- Um valor de escala (variando 0 a 4) é atribuído a cada situação. Este valor é de-

finido pelo nível de sustentabilidade social atribuído antes, em que: 0 significa a 

melhor situação e 4 a pior situação do ponto de vista da sustentabilidade social. 

- O indicador é calculado como a média aritmética de todos os valores parametri-

zados: 

⋯
 

- O indicador resultante é normalizado entre 0 e 1. O valor 0 significa a melhor si-

tuação e 1 a pior situação. Com isso é possível condensar informação e comparar 

componentes de sistemas simples ou similares com um indicador: 

_
4

 

No Apêndice E descrevem-se as fórmulas de cálculo, os valores padrão das variá-

veis independentes e os valores de normalização dos indicadores sociais utilizados na pesqui-

sa. 
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A etapa de ponderação, feita após o cálculo dos indicadores, consiste em atribuir 

pesos a cada indicador nos diferentes estágios do sistema de gerenciamento de resíduos. Sen-

do uma etapa subjetiva, a atribuição de pesos reflete o sentimento e os valores dos decisores 

ou partes interessadas, sendo que se propõe uma variação para os fatores de ponderação de 0 

(impacto irrelevante) a 3 (impacto relevante). 

 Para realizar a ponderação dos indicadores de impacto nas diferentes categorias, 

foram utilizadas as médias dos pesos atribuídos a cada indicador pelos atores sociais. Estes 

pesos foram obtidos pela aplicação do questionário enviado conforme descrito no Módulo 2 

(Apêndice A) e conforme modelo constante na Figura 4.5. 

Figura 4.5 – Instrumento de pesquisa para atores sociais sugerirem pesos dos indicadores 

 

Também neste instrumento de pesquisa, enviado em planilha Excel, em que os 

atores sociais sugeriram pesos para os indicadores em cada umas das células (os indicadores) 

aparecia uma breve descrição de cada indicador para auxiliar o entendimento dos responden-

tes ao questionário. 

 

4.3.5. Tomada de decisão – Módulo 5 

Como já referido em outras oportunidades ao longo deste trabalho, a metodologia 
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aplicada para testagem da hipótese de pesquisa não será de tomada de decisão, mas de apoio a 

processo de tomada de decisão na definição de sistemas integrados de gerenciamento de resí-

duos sólidos urbanos. Portanto, a metodologia não resultará ou apontará um sistema ótimo, 

mas será do tipo “se fizer isso” o “resultado será este”, ou seja, traduzirá em números, os indi-

cadores e índices, os impactos decorrentes de determinados cenários futuros que possam vir a 

ser adotados, facilitando aos tomadores de decisão a escolha do sistema mais adequado para a 

realidade local. 

No Módulo 5 desta pesquisa (a Tomada de Decisão) os resultados finais da etapa 

de AICV foram sistematizados e analisados. Com base nos pesos atribuídos pelos atores aos 

indicadores de sustentabilidade dos diferentes cenários de gerenciamento de resíduos sólidos, 

os cenários ou alternativas foram hierarquizados em termos de sustentabilidade (por meio do 

cálculo dos indicadores e dos subíndices ambientais, econômicos e sociais). 

Para cada cenário foi feita a representação gráfica do fluxo de resíduos no cenário, 

os resultados gráficos dos indicadores de impacto da AICV e o resultado gráfico para os cená-

rios do impacto relativo global para os três aspectos da sustentabilidade (a representação grá-

fica normalizada para impactos ambientais, econômicos e sociais por meio dos respectivos 

subíndices). 

A hierarquização da sustentabilidade dos cenários foi realizada de duas maneiras: 

uma pela “percepção” dos atores e outra por meio da aplicação dos indicadores e índices da 

AICV. 

Na primeira etapa foi enviada aos atores sociais a comparação dos cenários com 

base somente no fluxo de massa dos resíduos em termos de tipos de coleta, tipos de tratamen-

to e destinação final (no Apêndice B mostra-se a sistematização dos dados enviados e o ques-

tionário aplicado). Esta hierarquização feita pelos atores baseou-se na opinião pessoal e no 

“sentimento ou percepção” dos atores envolvidos na pesquisa. 

A metodologia de AICV foi aplicada aos resultados ambientais do inventário do 

ciclo de vida e aos dados econômicos e sociais. Os resultados foram analisados e sistematiza-

dos tanto em planilhas como em gráficos comparativos. Os seguintes subíndices, com os indi-

cadores envolvidos, foram construídos para apoiar a tomada de decisão sobre a hierarquização 

dos cenários em termos de sustentabilidade: 

 Subíndice de sustentabilidade ambiental: 

 mudanças climáticas; 
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 toxicidade humana; 

 formação de foto-oxidantes; 

 acidificação; 

 eutrofização; 

 uso de energia; 

 disposição de recicláveis secos em aterro sanitário; 

 disposição de recicláveis orgânicos em aterro sanitário. 

 Subíndice de sustentabilidade econômica: 

 custo por tonelada; 

 custo por domicílio; 

 custo por habitante; 

 % do orçamento da PMPA; 

 % do salário mínimo; 

 relação receita e despesa. 

 Subíndice de sustentabilidade social: 

 odor; 

 impacto visual; 

 conveniência; 

 espaço urbano; 

 espaço privado; 

 complexidade; 

 qualidade dos empregos; 

 quantidade de empregos; 

 taxa de recuperação. 

Os três subíndices foram calculados pela seguinte equação geral: 

 

onde: 

SI  = subíndice calculado (ambiental, econômico ou social); 

Indi = valor calculado e normalizado (entre 0 e 1) do indicador i; 

pi  = peso do indicador i; 

n  = número de indicadores que compõem o subíndice. 
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Os pesos dos indicadores utilizados no cálculo dos subíndices foram as médias 

dos valores apontados pelos atores sociais. 

Primeiramente foram calculados os subíndices de sustentabilidade ambiental, eco-

nômica e social. Os indicadores sociais já foram calculados de maneira a resultar em valores 

variando entre 0 (zero) e 1 (um), sendo 0 a melhor situação e 1 a pior. 

Como os indicadores ambientais e econômicos têm unidades e ordens de grandeza 

diferentes entre si, para poder ser feita a comparação entre eles e a construção do subíndice 

ambiental e do subíndice econômico, estes indicadores foram novamente agregados a valores 

entre 0 e 1, sendo que para cada indicador o valor 0 foi atribuído ao cenário com o menor va-

lor, e o valor 1 ao cenário de maior valor, fazendo-se uma distribuição linear para os demais 

cenários. 

Finalmente, resumindo ainda mais a informação, construiu-se um índice de sus-

tentabilidade geral, permitindo assim uma hierarquização final dos cenários avaliados. Este 

índice foi calculado pela média ponderada dos três subíndices (ambiental, econômico e soci-

al), sendo os pesos desta ponderação também definidos pelos atores sociais, conforme equa-

ção a seguir: 

1
3

 

onde: 

ISG = índice de sustentabilidade geral; 

SIi = subíndice i; 

psi  = peso do subíndice i; 

3 = número de subíndices que compõem o índice geral. 

A proposição destes índices e subíndices tem como objetivo resultar em uma hie-

rarquização mais simplificada das alternativas avaliados, facilitando a visualização por parte 

dos tomadores de decisão. Embora exista perda de objetividade e de confiança nas informa-

ções (em relação a análise dos indicadores, por exemplo), como apontado por Stypka (2005) e 

McDougall et al. (2001), há ganhos em relação a visualização e entendimento dos decisores. 

Salienta-se que, ao contrário dos indicadores, estes índices e subíndices não têm 

qualquer significado físico, servindo apenas para resumir informação e facilitar a comparação 

entre cenários. 
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Os cenários hierarquizados segundo os índices de sustentabilidade geral calcula-

dos foram submetidos uma última vez à análise dos Atores DMLU para validação final da 

ordenação dos cenários. 

Esta validação da hierarquização final dos cenários foi submetida em reunião com 

os Atores do DMLU, realizada em junho de 2013 na sede do DMLU em Porto Alegre, com a 

participação de 13 decisores, entre técnicos da instituição que participaram da pesquisa, bem 

como do corpo diretivo do Departamento. A apresentação foi feita em PowerPoint em uma 

oficina realizada no auditório do DMLU, sendo as informações fornecidas aos decisores as 

constantes do Apêndice H.  

 

4.3.6. Análise final – Módulo 6 

No Módulo 6 foi feita a análise final de verificação da hipótese de pesquisa. A hi-

pótese considerada é a de que, quando são utilizadas técnicas estruturadas de apoio à decisão, 

a participação social na definição de modelos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos 

urbanos resulta em um sistema mais sustentável, em comparação a modelos desenvolvidos 

somente com a participação de técnicos especialistas. 

Durante o processo de participação dos atores nenhum deles tinha conhecimento 

de quais eram os outros atores participantes da pesquisa. Também, nenhum dos atores sabia 

qual o peso de ponderação atribuído pelos outros atores para os diversos indicadores de im-

pacto utilizados na avaliação do ciclo de vida.  

Assim, com os retornos das respostas dos atores sobre a hierarquização dos cená-

rios com base em sua percepção pessoal de sustentabilidade (dos mais sustentáveis para os 

menos sustentáveis), fez-se a comparação destas hierarquizações por Grupo de Atores com a 

hierarquização ponderada da AICV. 

A hierarquização final dos cenários foi feita com base no cálculo dos índices de 

sustentabilidade geral, sendo o cenário mais sustentável o que tiver o valor do índice mais 

próximo a zero. 

Desta forma foi possível verificar qual Grupo de Atores resultou na proposição de 

cenários mais sustentáveis. Lembrando sempre que a análise da melhor solução é subjetiva, 

dependente da visão e dos valores destes Grupos. 
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5. BASE DE DADOS – ESTUDO DE CASO: PORTO ALEGRE 

5.1. Justificativa do estudo de caso 

Porto Alegre é capital do Estado do Rio Grande Sul e tinha uma população, em 

2011, de 1.413.094 habitantes (IBGE, 2012). O Departamento Municipal de Limpeza Urbana 

– DMLU – é a autarquia municipal que detém a atribuição legal de realizar a gestão pública e 

ambiental dos resíduos sólidos do município de Porto Alegre, desempenhando-a por meio do 

Sistema de Gerenciamento Integrado, que contempla os serviços de limpeza, coleta, tratamen-

to e disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em seu território. 

Estudos de avaliação do ciclo de vida requerem a disponibilização de grande nú-

mero de informações e dados. Nesta pesquisa foi adotado o sistema de gerenciamento de RSU 

de Porto Alegre por duas razões fundamentais: o município vem implantando há mais de duas 

décadas um sistema integrado de gerenciamento de resíduos sólidos com um bom controle 

dos dados operacionais, o que é condição necessária para aplicação deste tipo de estudo, e o 

autor desta Tese é funcionário de carreira do DMLU tendo assim maior facilidade de acesso 

às informações necessárias. Além disso, a pesquisa resultará em um retorno à sociedade por-

to-alegrense.  

Os dados e informações levantados são relativos ao fluxo de massa do cenário 

atual de gerenciamento (Cenário #1 BASE) bem à descrição do atual sistema de gerenciamen-

to de RSU de Porto Alegre; os dados necessários para a aplicação da ferramenta de ICV (In-

ventário do Ciclo de Vida), com utilização do programa computacional IWM-2; e os dados 

para a construção dos indicadores de sustentabilidade da avaliação dos impactos do ciclo de 

vida, a AICV. 

 

5.2. Descrição do Cenário Base 

5.2.1. O sistema de gerenciamento integrado de RSU de Porto Alegre 

Conforme definido acima, o sistema de gerenciamento do município de Porto 

Alegre foi utilizado como base para a presente pesquisa. Pela atualidade e também pela quan-
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tidade e qualidade dos dados e das informações disponíveis, o cenário base será a situação do 

gerenciamento de resíduos no ano de 2011. O modelo de gerenciamento integrado de RSU em 

Porto Alegre vem sendo implantado pelo DMLU desde o início da década de 1990.   

Na definição de resíduos sólidos urbanos – RSU – deste trabalho, incluem-se to-

dos os resíduos domiciliares ou residenciais coletados pelos sistemas oficiais de coleta da Pre-

feitura (domiciliares convencionais, domiciliares da coleta conteinerizada e domiciliares sele-

tivos), acrescidos dos resíduos verdes de podas e dos resíduos comerciais. Incluem-se ainda os 

resíduos de saúde do Grupo D (resíduos comuns não perigosos) e os resíduos orgânicos desti-

nados à suinocultura. Estão excluídos os resíduos públicos de varrição, os resíduos da cons-

trução (RCC) e os resíduos especiais (lâmpadas, pilhas e baterias, pneus, entre outros). 

Os sistemas de coleta de resíduos incluem a coleta domiciliar convencional, que é 

a coleta dos resíduos domiciliares no sistema porta-a-porta por caminhões coletores de carga 

traseira e utilização de uma equipe de três garis em cada equipamento. Desde o ano de 2010, 

também há a coleta conteinerizada dos resíduos domiciliares convencionais, que é feita em 

contêineres de 2,4 e 3,2 m³ de capacidade estacionados junto ao meio-fio, na área de estacio-

namento ou sobre a calçada. Esse tipo de coleta é feita de forma automatizada, sendo que o 

veículo de coleta conta somente com um motorista, sem o emprego de garis. 

A coleta seletiva, que atende a 100% dos bairros da cidade, é feita com caminhões 

de carroceria tipo “boiadeiro”, sem compactação, com utilização de quatro garis por equipe, 

que fazem a carga e a descarga manual dos resíduos.  A coleta dos resíduos comerciais e dos 

outros tipos de resíduos é feita em veículos distintos, que podem ter ou não compactação. 

Como unidades de pré-tratamento ou de tratamento há dezessete Unidades de Tri-

agem de resíduos seletivos, que são operados de forma independente por diferentes associa-

ções de catadores ou de triadores. Há ainda uma Unidade de Triagem e Compostagem que 

recebe os resíduos misturados e onde se faz a separação dos recicláveis e dos rejeitos em cata-

ção manual em esteira, encaminhando a fração orgânica para um pátio de compostagem em 

leiras a céu aberto em área anexa ao local da triagem. 

Não há presença de formas mais avançadas de tratamento em Porto Alegre, como 

compostagem acelerada, digestão anaeróbia ou incineração. Mesmo Porto Alegre sendo con-

siderada uma referência brasileira em gerenciamento de resíduos urbanos, no atual cenário, 

91,7% da massa de resíduos ainda são enviados ara aterro sanitário. Esse aterro sanitário é 

privado e fica a uma distância de 110 km de Porto Alegre, sendo um aterro que tem licença 
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ambiental de operação e queima central do biogás, além do tratamento dos lixiviados. 

 

5.2.2. Quantidade de resíduos urbanos gerenciados 

A quantidade de resíduos sólidos gerados em um município depende fundamen-

talmente dos seguintes fatores: do número de habitantes; do poder aquisitivo da população; 

das condições climáticas; do nível cultural, hábitos e costumes da população; da cobertura dos 

serviços de coleta.Em Porto Alegre, desde 1992, é feito um controle efetivo dos quantitativos 

de resíduos sólidos que chegam às unidades de tratamento e disposição final controladas pelo 

DMLU. Assim os resíduos domiciliares, comerciais e públicos destinados à estação de trans-

bordo, à unidade de triagem e compostagem e ao aterro sanitário têm suas massas controlados 

em balanças rodoviárias. 

Já os resíduos seletivos não têm controle por pesagem de suas massas destinada às 

unidades de triagem de seletivos, pois as 18 unidades desse tipo existentes em Porto Alegre 

não estão dotados de balanças rodoviárias. Para estimativa dos resíduos seletivos coletados, 

foram utilizados os dados que as Unidades de Triagem enviam periodicamente ao DMLU, 

informando os totais de materiais recicláveis comercializados. Como os rejeitos das Unidades 

de Triagem são recolhidos pelo DMLU e destinados à estação de transbordo, e como lá são 

pesados, tem-se a massa real desses rejeitos (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 – Quantitativos de resíduos seletivos em Porto Alegre, em 2011 

Tipo de material ou resíduo 
Massa 

t/d t/a 

Papel e papelão 38,5 12.057,0 
Plásticos filme 16,3 5.114,8 
Plásticos rígidos 14,3 4.484,2 
Vidros 3,0 935,0 
Metais ferrosos 1,6 487,0 
Metais não ferrosos 0,7 216,0 
Rejeitos 25,9 8.097,3 
Total de seletivos 100,3 31.391,3 

Fonte: DMLU (2012) 
 

Na Tabela 5.2, apresentam-se os quantitativos de resíduos, classificados por tipo 

de resíduo ou por tipo de coleta, gerenciados pelo DMLU. Os dados são apresentados em to-

neladas por dia (t/d), que é a forma usual de divulgação, e em toneladas por ano (t/a), que é a 

forma que eles são utilizados para modelagem no programa IWM-2. 
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Tabela 5.2 – Quantitativos de RSU em Porto Alegre, em 2011 

Tipo de resíduo/coleta 
Massa 

t/d t/a 

Resíduo domiciliar coleta convencional 900,5 281.875,6 
Resíduo domiciliar coleta conteinerizada 120,0 37.560,0 
Resíduo domiciliar coleta seletiva 100,3 31.391,3 
Resíduo comercial 121,0 37.873,0 
Resíduo de serviços de saúde (Grupo D) 19,5 6.103,5 
Resíduo de restos de madeira 7,0 2.191,0 
Resíduo verde (podas) 30,7 9.609,1 
Resíduo orgânico – suinocultura 11,0 3.443,0 
Total de RSU 1.310 410.047 

Fonte: DMLU (2012) 

 

5.2.3. Caracterização e composição gravimétrica 

Composição gravimétrica é o termo utilizado para descrever os componentes in-

dividuais que formam uma determinada massa de resíduos, geralmente expressa em porcenta-

gem de massa úmida. Informações sobre a composição dos resíduos sólidos são importantes 

para avaliar as necessidades de equipamentos, sistemas, planos e programas de gerenciamento 

(Tchobanoglous et al., 1993). 

O conhecimento da composição dos resíduos também é fundamental para a defi-

nição de alternativas de tratamento, como, por exemplo, a compostagem da fração orgânica 

putrescível ou o reaproveitamento dos recicláveis como plásticos, papel, vidros ou metais. 

Na Figura 5.1.(a), é apresentado o resultado de composição gravimétrica dos RSU 

provenientes da coleta domiciliar regular de Porto Alegre para o ano de 2010, sendo que os 

valores mostrados são a média dos valores feitos em duas caracterizações, uma no inverno e 

outra no verão. Importante frisar que o estudo da composição foi realizado sobre uma amostra 

que representa os resíduos domiciliares regulares, ou seja, os coletados nos domicílios onde 

há separação na origem e coleta seletiva de resíduos recicláveis. Esses dados são utilizados 

tanto para coleta domiciliar convencional (sistema porta-a-porta) como para os resíduos da 

coleta domiciliar conteinerizada. 

Para os resíduos da coleta domiciliar seletiva, não há estudos de composição gra-

vimétrica recente. O último estudo disponível data de 2002 e considerou-se que os dados não 

são mais válidos (34,7% papel e papelão; 20,5% plásticos; 14,7% vidros; 6,7% metais; 23,4 

rejeitos (Huergo, 2002)). Para esta pesquisa de Tese, a composição dos resíduos seletivos foi 

estimada da mesma forma que os quantitativos, ou seja, com base nas informações repassadas 

ao DMLU pelas Unidades de Triagem referentes à venda dos materiais recicláveis e pelos 
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dados de pesagem dos rejeitos recolhidos e destinados à estação de transbordo, conforme Ta-

bela 5.1 e Figura 5.1.(b). 

Figura 5.1 – Composição gravimétrica úmida dos resíduos de Porto Alegre, base 2011: (a) 
resíduos da coleta domiciliar convencional e (b) resíduos da coleta seletiva 

    

(Fonte: DMLU, 2012) 
 

Não há dados disponíveis sobre a composição gravimétrica dos resíduos comerci-

ais, sendo que neste trabalho considerou-se que esses resíduos têm a mesma composição dos 

resíduos seletivos. Já para os resíduos de serviços de saúde e madeiras, que constam na Tabela 

5.2, considerou-se como sendo 100 % de rejeitos; os resíduos verdes e podas e da suinocultura 

foram considerados 100 % matéria orgânica para fins de composição gravimétrica. 

Fazendo a composição gravimétrica proporcional para todos os tipos de resíduos 

(domiciliares regulares, seletivos e comerciais) e considerando somente as frações seletivos 

recicláveis secos, orgânicos compostáveis e rejeitos, tem-se o resultado da Figura 5.2. 

Figura 5.2 – Composição gravimétrica úmida dos RSU de Porto Alegre, considerando as fra-
ções de recicláveis, orgânicos e rejeitos 

 
Fonte: o Autor (2013) 
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5.2.4. Fluxo de massa do Cenário BASE 

Conforme definido acima, o sistema de gerenciamento do município de Porto 

Alegre foi utilizado como base para a presente pesquisa. Com as informações e com os dados 

acima, foi construído o fluxo de massa para o cenário atual, chamado de Cenário #1 BASE, 

conforme mostrado na Figura 4.2 (Capítulo 4). 

Um resumo do fluxo de massa mostrado na Figura 4.2 está apresentado na Tabela 

5.3 a seguir. Tem-se que a maior parte dos RSU é coletada de forma misturada (90,6%). A 

coleta desses resíduos misturados é também chamada, neste trabalho, de coleta de rejeitos 

(considera os resíduos misturados como “rejeitos” uma vez que não foram coletados de forma 

seletiva). A coleta seletiva de materiais recicláveis representa 7,7% do total. Nas colunas de 

tipos de tratamento, vê-se que apenas uma pequena massa é tratada, nas unidades de triagem e 

na compostagem. 

Como resultado, tem-se que são desviados do aterro sanitário apenas 8,3% da 

massa de RSU coletada por ano em Porto Alegre, sendo, dessa, 7,1% revertidos em materiais 

reciclados (seletivos e composto orgânico) e 1,2% dos resíduos transformados em gás, na bio-

degradação. São enviados ao aterro sanitário 91,7% dos resíduos coletados e gerenciados. 

Tabela 5.3 – Fluxo de massa e de materiais para o Cenário #1 BASE 

Cenário #1 BASE – Cenário Atual (POA, 2011) 
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t/a 0 31574 6971 371502 100,9 22,3 0,0 34,1 0,0 0,0 376013 29113 4921 

% 0 7,7 1,7 90,6 – – – – – – 91,7 7,1 1,2 

Obs.: Como um mesmo resíduo pode passar por sucessivas unidades de tratamento, não faz sentido a repre-
sentação em porcentagem, pois a soma pode resultar em menos ou em mais de 100%, por isso  consta 
o símbolo “ –” nestas células.  
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5.3. Inventário do Ciclo de Vida – ICV: Modelo IWM-2 

O Inventário do Ciclo de Vida foi realizado para os oito cenários simulados (cená-

rios descritos no item 6.2). Para a realização da etapa de ICV, foi utilizado o programa de 

computador IWM-2 (McDougall et al., 2001), descrito nos itens 3.4.6 e 4.3.3 deste trabalho. 

Muitos dos dados necessários são valores padrão do próprio programa, outros precisam ser 

adaptados à realidade brasileira e local (visto que o programa é Europeu) e há ainda os que 

devem ser alimentados de acordo com os fluxos definidos nos cenários avaliados. 

Conforme apresentado anteriormente, os seguintes grupos de dados e informações 

serão necessários para o inventário do ciclo de vida usando o IWM-2: 

 Quantidade e composição dos resíduos sólidos gerenciados; 

 Informações sobre os sistemas de coleta; 

 Informações sobre separação de resíduos; 

 Informações sobre tratamento biológico; 

 Informações sobre tratamento térmico; 

 Informações sobre aterro sanitário; 

 Informações sobre processos de reciclagem. 

Em função das características próprias de concepção e funcionamento do progra-

ma de ICV, os dados para os cenários avaliados foram ajustados ao formato de entrada do 

IWM-2. Na sequência, apresenta-se uma sistematização dos dados de entrada para o Cenário 

BASE, que é o cenário atual, em Porto Alegre, tomando com referência o ano de 2011.  

Os valores de entrada dos demais Cenários avaliados, como os próprios Cenários 

correspondem a um dos resultados desta pesquisa, estão apresentados no Capítulo 6. Alguns 

dos dados de entrada de outros cenários não se alteram em relação ao Cenário BASE. Nesse 

caso, utilizaram-se também os dados descritos a seguir (em cada um dos subitens abaixo, está 

descrito se os dados listados são somente para o Cenário BASE ou para todos os cenários). 

No Apêndice C, apresenta-se uma impressão completa de todas as telas de entrada 

de dados do programa IWM-2 para um dos cenários avaliados, o Cenário #4 OGTA.  

Neste Apêndice C, podem ser verificados também os dados sobre matriz energéti-

ca, uso de energia e a economia de energia a partir da reciclagem nas telas da guia Advanced 

do programa IWM-2. Esses valores são aplicados a todos os cenários. 
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5.3.1. Dados sobre geração e composição dos resíduos 

Os seguintes dados de entrada são utilizados em todos os cenários avaliados, uma 

vez que não foi considerada alteração na quantidade gerada e nem na composição gravimétri-

ca: 

 População atendida (Porto Alegre, 2011): 1.413.094 habitantes; 

 Número de pessoas por domicílio: 2,7 pes./dom.; 

 Número de domicílios: 523.368 dom.; 

 Geração média de resíduos domiciliares (convencionais e seletivos): 

248,3 kg/hab./a; 

 Total de resíduos enviados diretamente para reciclagem: 0 (zero) 

kg/dom.·ano; 

 Geração total de resíduos comerciais: 59.176 t/ano. 

Os dados de composição dos resíduos para entrada no programa IWM-2 são os 

porcentuais por tipo de material nos resíduos domiciliares e nos resíduos comerciais. Os da-

dos devem ser fornecidos como uma média dos resíduos domiciliares, isto é, considerando os 

resíduos domiciliares da coleta convencional e da coleta seletiva. Considerou-se que a compo-

sição desses resíduos não sofre alteração nos diferentes cenários. Os valores utilizados estão 

na Tabela 5.4 e foram definidos em função dos dados mostrados nos itens 5.2.2 e 5.2.3. 

Tabela 5.4 – Composição dos resíduos domiciliares e comerciais para entrada no IWM-2 
(todos os cenários) 

Tipo de  
resíduo 

Composição (% em massa) 
Papéis Vidros Metais Plásticos Têxteis Orgânicos Outros 

Domiciliares 14,0 2,6 1,4 12,9 1,0 52,2 15,9 
Comerciais 24,6 1,9 1,4 19,6 0,0 22,0 30,5 

  Composição detalhada 
dos metais 

Composição detalhada 
dos plásticos 

  

  Ferroso Não Ferroso Filme Rígido   
 Domiciliares 78,6 21,4 48,1 51,8   
 Comerciais 71,0 29,0 40,0 60,0   
 Obs.: Dados construídos a partir das informações dos itens 5.5.2 e 5.2.3 

deste Capítulo, sendo que, na composição dos resíduos comercias, 
consideraram-se como comerciais os resíduos da coleta comercial so-
mados aos resíduos de madeira e aos RSSS Grupo D. 
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5.3.2. Dados sobre sistemas de coleta 

Os dados sobre os sistemas de coleta mudam de acordo com os cenários. Por isso, 

neste item, são apresentados somente os dados do Cenário Base (todos os dados foram levan-

tados pelo autor junto ao DMLU, em 2012). As informações de entrada para a ICV e a AICV 

para os demais cenários avaliados estão apresentadas no Capítulo 6. 

No Cenário BASE, foram adotados dois sistemas de coleta, um cobrindo 88,2 % 

dos domicílios, que é o sistema de coleta convencional junto ao meio-fio; e outro que abrange 

a coleta conteinerizada e tem cobertura de 11,8 % dos domicílios do município.  Os valores de 

entrada para os demais cenários estão na Tabela 6.8. 

A quantidade de resíduos coletados pela coleta seletiva e enviados para triagem e 

reciclagem deve ser informada em termos de massa coletada por domicílio por ano. O pro-

grama faz a verificação e não permite que essa massa específica coletada seja maior que a 

quantidade de cada tipo de material disponível (em função dos quantitativos totais e da com-

posição anteriormente informados).  Para fins de entrada no IWM-2, os rejeitos estão embuti-

dos em cada uma das frações dos materiais aproveitáveis, por isso foi feita correção e adequa-

ção dos dados de composição dos resíduos seletivos em relação aos valores da Figura 5.1. (b), 

que resultou nos valores abaixo. 

Para o Cenário BASE foram consideradas as seguintes quantidades: 

 Papel: 31,0 kg/dom./ano; 

 Vidro: 2,4 kg/dom./ano; 

 Metal ferroso: 1,3 kg/dom./ano; 

 Metal não ferroso: 0,6 kg/dom./ano; 

 Plástico filme: 11,9 kg/dom./ano; 

 Plástico rígido: 12,8 kg/dom./ano; 

 Têxteis: 0,0 kg/dom./ano; 

 Orgânicos (suinocultura): 7,0 kg/dom./ano. 

Na Tabela 6.6, mostram-se os valores de entrada da quantidade de resíduos cole-

tados seletivamente para os demais cenários, ajustados ao padrão de entrada do Programa 

IWM-2. 

Para considerar o rejeito presente nos resíduos coletados seletivamente (da forma 

como dever ser feita a entrada no programa), foi informada na entrada no IWM-2 uma fração 

de rejeitos na triagem, na tela Advanced, de 25,8 %. 



IPH / UFRGS  Geraldo Antônio Reichert 

 

Capítulo 5 – Base de dados – Estudo de caso: Porto Alegre 119 

O consumo total de óleo diesel na coleta (todos os tipos de coleta) no Cenário 

BASE é de 1.962.601 L/ano. Já na coleta conteinerizada o consumo de óleo diesel por tonela-

da coletada é de 4,3 L/t. 

Os resíduos comerciais orgânicos (resíduos verdes) coletados separadamente so-

mam 3.443 t/ano no Cenário BASE, e o consumo estimado de óleo diesel para a coleta dos 

resíduos comerciais é de 125.000 L/ano. O consumo de óleo diesel (combustível) para o sis-

tema de coleta nos demais Cenários está apresentado na Tabela 6.7. 

 

5.3.3. Dados sobre separação ou triagem dos resíduos 

Os dados a serem fornecidos para modelagem do IMW-2 referentes aos processos 

de triagem são o consumo de energia elétrica e de diesel e os valores de venda dos materiais 

recicláveis. Os dados utilizados estão a seguir: 

 Consumo de energia elétrica: 15,0 kWh/t para o Cenário BASE 

(DMLU, 2012) e 30,0 kWh/t para os demais cenários (McDougall et 

al., 2001); 

 Consumo de diesel: 1,0 L/t para os todos os cenários (DMLU, 2012); 

 Preços de venda dos materiais recicláveis (DMLU, 2012): 

 Papel: R$ 250,00 por tonelada; 

 Vidro: R$ 50,00 por tonelada; 

 Metal ferroso: R$ 160,00 por tonelada; 

 Metal não ferroso: R$ 2.300,00 por tonelada; 

 Plástico filme: R$ 600,00 por tonelada; 

 Plástico rígido: R$ 1.000,00 por tonelada. 

 

5.3.4. Dados sobre tratamento biológico 

Embora os valores para tratamentos biológicos possam variar em função da tecno-

logia específica a ser utilizada em cada caso, esta pesquisa não chegou a aprofundar esses 

aspectos específicos. Adotaram-se, então, os valores abaixo para todos os cenários, com base 

em McDougall et al. (2001). 

Para compostagem: 

 Preço de venda do composto orgânico: R$ 25,00 por tonelada; 
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 Consumo de energia na compostagem: 40 kWh/t; 

 Perda de massa na compostagem: 50 %. 

Na digestão anaeróbia os seguintes valores foram considerados: 

 Consumo de energia na digestão anaeróbia: 50 kWh/t; 

 Produção de energia: 160 kWh/t; 

 Perda de massa na digestão anaeróbia: 60 %. 

 

5.3.5. Dados sobre tratamento térmico 

No Cenário BASE não há utilização de processo de tratamento térmico. Nos cená-

rios em que esse tratamento é utilizado, os dados a seguir foram introduzidos no IWM-2. 

Para a incineração (com base em McDougall et al., 2001): 

 Eficiência energética do processo: 30 %; 

 Preço de venda da energia: R$ 0,102 / kWh; 

 Destino das cinzas: aterro sanitário; 

 Padrão de emissão atmosférica (utilizado padrão Europeu conforme 

fonte acima citada): 23 ·m³ para SO2; 15 mg/Nm³ para HCl; 279 

mg/Nm³ para NOx; 4,5 ng/Nm³ para Dioxinas/Furanos; 33 mg/Nm³ pa-

ra CO; e 4 ng/Nm³ para Particulados. 

Para a CDR (com base em McDougall et al., 2001): 

 Eficiência energética do processo: 30 % (somente recuperação de ener-

gia elétrica, sem recuperação de vapor); 

 Poder calorífico do material: 16,0 GJ/t; 

 Uso de energia: 20 kWh/t. 

 

5.3.6. Dados sobre transferência e aterro sanitário 

Qualquer que seja o cenário, haverá a presença de um aterro sanitário e, no caso 

do estudo de caso Porto Alegre, todos os resíduos que são dispostos em aterro sanitário pas-

sam pela estação de transbordo ou de transferência. Considerando esses fatos, os dados abaixo 

são válidos para todos os cenários avaliados, mudando somente os quantitativos de resíduos 

enviados para aterro em cada cenário, o que é informado no Capítulo 6. Todos os dados foram 

levantados junto ao DMLU, em 2012. 
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Para estação de transbordo ou de transferência: 

 Porcentagem do material transferido enviado ao aterro sanitário: 100 

%; 

 Consumo de energia elétrica no transbordo: 0,2 kWh/t; 

 Consumo de diesel na estação de transbordo e transporte: 3,3 L/t; 

 Distância do aterro sanitário à estação de transbordo: 110 km. 

Para aterro sanitário: 

 Consumo de energia elétrica: 1,6 kWh/t; 

 Consumo de diesel no aterro: 0,8 L/t; 

 Custo do transporte: R$ 33,30/t; 

 Custo aterro: R$ 31,40 /t; 

 Eficiência de coleta de biogás: 70 %; 

 Energia recuperada do biogás: 0 % para o Cenário BASE e 100 % para 

os demais cenários; 

 Eficiência de coleta de lixiviados: 98 %; 

 Eficiência de tratamento de lixiviados: 95 %. 

 

5.3.7. Dados sobre reciclagem 

Em relação ao inventário, na parte da reciclagem, o usuário do programa IWM-2 

deve informar as distâncias de transporte dos materiais recicláveis da unidade de triagem até a 

indústria de transformação. Os dados utilizados em todos os cenários avaliados neste trabalho 

estão listados abaixo e foram levantados junto ao DMLU em relação aos atuais destinos dos 

materiais recicláveis separados em Porto Alegre: 

 Distância de transporte até a indústria de reciclagem: 

 Papel: 90 km; 

 Vidro: 70 km; 

 Metal ferroso: 30 km; 

 Metal não ferroso: 15 km; 

 Plástico filme: 30 km; 

 Plástico rígido: 30 km. 
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5.4. Avaliação dos Impactos do Ciclo de Vida – AICV 

Assim como para os dados necessários para o Módulo 3 de ICV, no Módulo 4, 

uma parte dos dados para a etapa de AICV também foram levantados previamente, e uma 

outra parte dos dados necessários para a avaliação do ciclo de vida são resultado da pesquisa. 

Os dados necessários para a ponderação dos indicadores (atribuição de pesos) fo-

ram levantados durante o presente processo de pesquisa, sendo os pesos atribuídos pelos ato-

res sociais convidados a participar. Esses pesos estão apresentados como resultados da pes-

quisa no Capítulo 6.5.1. 

 

5.4.1. Dados para indicadores ambientais 

Os cálculos dos indicadores ambientais foram realizados com os resultados da 

aplicação do ICV com a utilização do programa IWM-2. As informações e os dados utilizados 

para os indicadores ambientais estão apresentados no Capítulo 6.3. 

 

5.4.2. Dados para os indicadores econômicos 

Os seguintes dados foram utilizados para cálculo dos indicadores econômicos para 

todos os cenários avaliados: 

 Massa total de resíduos gerenciados: 410.047 t/a; 

 População atendida: 1.413.093 hab.; 

 Número de domicílios atendidos: 523.368 dom.; 

 Orçamento anual da Prefeitura de Porto Alegre: R$ 2.405.231.863,00; 

 Valor do salário mínimo mensal: R$ 610,00; 

 Cotação do Euro: R$ 2,60 (base ano de 2011); 

 Receita anual do DMLU com arrecadação da “Taxa de Coleta de Resí-

duos”: R$ 99.561.329,00. 

Os valores referentes aos custos dos sistemas de coleta foram baseados nos custos 

reais de coleta em Porto Alegre (DMLU, 2012) para o Cenário BASE (Tabela 5.5) e os valo-

res modificados a partir destes custos para os demais cenários.  
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Tabela 5.5 – Custos de coleta no Cenário BASE 

Tipo de coleta 
Custo 

R$/ano R$/t 

Convencional porta-a-porta 24.285.295,00 86,14 
Seletiva secos porta-a-porta 5.541.744,00 176,52 
Seletiva orgânicos (suinocultura) 572.383,00 162,24 
Conteinerizada (rejeitos) 6.093.815,00 162,24 
Total da coleta 36.493.237,00 --- 
Fonte: O autor a partir de dados do DMLU (2012) 

 

Os custos de coleta para os novos cenários propostos pelos atores sociais partici-

pantes da pesquisa foram estimados tomando os custos unitários de cada tipo de coleta (con-

vencional, seletiva e conteinerizada) e os porcentuais de cobertura de cada tipo de coleta defi-

nida pelos atores para os cenários. Os valores de coleta adotados para os cenários utilizados 

estão na Tabela 6.7. 

Os custos de tratamento e disposição final em aterro no Cenário BASE, com base 

nos valores praticados em Porto Alegre em 2011 (DMLU, 2012), são os seguintes: 

 Custo da triagem de resíduos seletivos: R$ 80,00 por tonelada; 

 Custo triagem de resíduos misturados (rejeitos): R$ 80,00 por tonelada; 

 Custo da compostagem: R$ 120,00 por tonelada; 

 Custo do transporte (transbordo): R$ 33,27 por tonelada; 

 Custo disposição final em aterro sanitário: R$ 31,39 por tonelada. 

Os dados acima resultam em um custo total nos sistemas de tratamento de R$ 

4.362.920,00 por ano e um custo de disposição final (incluindo a transferência ou transbordo) 

de R$ 24.313.001,00 por ano.  

Os custos dos tipos de coleta da Tabela 5.5 e os valores acima para transbordo e 

aterro sanitário são os custos pagos às empresas terceirizadas que prestam o serviço no muni-

cípio. Os valores da triagem e da compostagem são estimados. No entanto, há no DMLU os 

setores de planejamento, de fiscalização e o administrativo e financeiro, que também têm cus-

to. Para definição dos custos dos recursos humanos dos funcionários do DMLU relativos aos 

serviços de coleta, tratamento e disposição final, foi considerado o orçamento total anual do 

DMLU em 2011 no valor de R$ 186.859.634,34. Desse valor, R$ 67.289.447,82 foram gastos 

com pessoal e encargos, e R$ 119.570.185,50 foram gastos em contratação de serviços. Do 

valor gasto em serviços, R$ 65.185.082,00 foram gastos com coleta, tratamento e disposição 

final, o correspondente a 54,5 % do valor de serviços (o restante foi gasto para os serviços de 
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limpeza pública, que não entra na pesquisa em foco). 

Considerando o acima exposto, adotou-se o critério que 54,5 % do custo de pes-

soal do DMLU referem-se aos serviços de gerenciamento de resíduos, o que equivale a R$ 

36.686.207,00 por ano. Dessa forma, o custo total no Cenário BASE para o gerenciamento 

dos resíduos resulta em R$ 101.855.364,00 por ano (R$ 36. 493.237,00 da coleta; R$ 

4.362.920,00 do tratamento; R$ 24.313.001,00 da disposição final; R$ 36.686.207,00 do valor 

proporcional das despesas do DMLU com pessoal e com administração) ou em R$ 248,40 por 

tonelada. 

Os custos das unidades de tratamento e aterro sanitário foram estimados para os 

cenários futuros pelas curvas que constam na Tabela 4.4, com base nos quantitativos resultan-

tes dos fluxos de massas (capacidades instaladas) de cada unidade (conforme Tabela 6.4). 

As receitas obtidas pela comercialização dos materiais recicláveis, do composto e 

da energia líquida gerada, foram calculadas através da sub-rotina de custos do programa 

IWM-2, utilizando os valores de comercialização dos materiais recicláveis apontados no item 

5.3.3 e o valor de venda do composto do item 5.3.4. 

 

5.4.3. Dados para os indicadores sociais 

Conforme metodologia de cálculo dos indicadores sociais descrita no subitem 

4.3.4, e detalhada no Apêndice E, é necessário o levantamento de um grande número de dados 

e informações para a definição das variáveis necessárias. Na Tabela 5.6, apresentam-se os 

dados levantados sobre os serviços de coleta, unidades de tratamento e aterro sanitário. Esses 

dados foram levantados junto às empresas que prestam serviços ao DMLU, às unidades de 

triagem e junto à Divisão de Recursos Humanos do DMLU no caso dos servidores públicos. 

A partir dos dados apontados na tabela acima, foi feito o preenchimento da linha 

correspondente ao Cenário #1 BASE das Tabelas 5.7 e 5.8, respectivamente, às variáveis para 

cálculo dos indicadores de quantidade e qualidade dos empregos na coleta e no tratamento.  

As definições de todas as variáveis, bem como os valores que elas podem assumir 

e as faixas de variação de cada uma das variáveis que constam das Tabelas 5.7 a 5.17 estão 

descritas no Apêndice E. Considerando o número de empregados por tipo de coleta apontado 

na Tabela 5.6 e os quantitativos coletados por cada tipo de coleta (ver Tabela 6.7), tem-se a 

geração de 1,49 empregos por 1.000 toneladas coletadas pela coleta convencional no Cenário 

BASE. Já para as coleta seletiva porta-a-porta, a geração de empregos é de 4,14 empre-
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gos/1.000 t, e de 0,53 empregos/1.000 t para coleta conteinerizada. Extrapolando esses valo-

res, considerando que o número de empregos gerados na coleta nos demais cenários seja pro-

porcional à quantidade de resíduos coletados, tem-se os valores apontados na primeira coluna 

da primeira parte da Tabela 5.7.  

Tabela 5.6 – Dados e informações para a construção dos indicadores sociais 

E
ta

p
a 

Por tipo ou 
empresa 

Informações para indicadores sociais 

Nº empregos 
(nº) 

Nível de 
pagamento 

(–) 

Treinamento
(%) 

Gênero
(%) 

Acidentes 
de trabalho 

(nº) 

Dias trabalho 
perdidos 

(nº) 

Trabalhadores 
acima 55 anos

(nº) 

C
ol

et
a 

Convencional 421 igual 100 3,8 31 0 9 
Seletiva 130 igual 95 1,5 4 0 2 
Conteinerizada 20 igual 100 0 1 0 0 
DMLU 176 acima 8,4 21,5 9 0 64 
Total ou média1 747 igual 77,5 7,5 45 0 75 

T
ra

ta
m

en
to

 Aterro 38 acima 100 0 2 0 0 
UTC 114 acima 100 61,4 5 0 13 
UTH 25 abaixo 100 70 3 2 3 
UTs 700 igual 10 85 30 1 70 
DMLU 267 acima 8,4 21,5 10 0 97 
Total ou média1 1.144 acima 23,6 64,7 50 0,7 183 

Obs.: Dados levantados diretamente junto às empresas que prestam serviços ao DMLU e à Divisão de Recursos Humanos do 
DMLU. “Nível de pagamento” refere-se a se os salários pagos estão acima, igual ou abaixo do mercado para o setor. 
“Treinamento” refere-se à porcentagem de trabalhadores que participam de atividades de treinamento por ano. “Gênero” 
refere-se ao número de mulheres em relação ao número total de empregados. “Acidentes de trabalho” refere-se ao núme-
ro de acidentes de trabalho em um ano com afastamento superior a 3 dias. “Dias trabalho perdidos” refere-se ao número 
de dias de trabalho perdidos em um ano devido a paralisações ou greves. “Trabalhadores acima de 55 anos” refere-se ao 
número de trabalhadores com idade superior a 55 anos ainda na ativa. 

1 Para “Nível de pagamento”, “Treinamento”, “Gênero” e “Dias trabalho pedidos” foi usado média ponderada em relação ao 
número de empregados; paras as demais colunas foi adotado a soma dos valores. 

 

Os valores das colunas esforço físico, contato com resíduos e acidentes trabalhos 

foram atribuídos pelo Autor com base nos tipos de coleta adotados para cada Cenário, segun-

do estabelecido na Tabela 6.10. Nas demais variáveis, como não há elementos para a sua de-

terminação, considerou-se que não corre variação em relação ao Cenário BASE. 

Considerando o número de postos de trabalho para as unidades atuais de tratamen-

to da Tabela 5.6, tem-se 2.324 empregos/100.000 t/a na triagem manual e 10 empre-

gos/100.000 t/a no aterro sanitário. Esse valor de empregos gerados em aterro sanitário será 

utilizado na Tabela 5.8 para entrada no cálculo do número total de empregos gerados por ce-

nário. Para os outros tipos de tratamento, considerando que não haverá triagem totalmente 

manual para os demais cenários, tomou-se como referência os valores apresentados por Den 

Boer et al. (2005d): triagem semimecanizada - 350 empregos/100.000 t/a; triagem mecaniza-

da - 60 empregos/100.000 t/a; compostagem - 50 empregos/100.000 t/a; digestão anaeróbia - 

35 empregos/100.000 t/a; e incineração - 40 empregos/100.000 t/a. Para definir o número de 

empregos em estação de transferência, utilizou-se o valor atual de 5 empregos/100.000 t/a. 
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Tabela 5.7 – Dados de entrada para cálculo dos indicadores quantidade e qualidade de em-
pregos na coleta – QTEm (C&T) e QuEm (C&T) 

Cenário 

Variáveis de entrada – na coleta 
Total de  

empregos 
ToEm  

(nº) 

Esforço  
físico 
EsFi 
(–) 

Contato com 
resíduos 
CoEm 

(–) 

Nível de 
pagamento 

NiPa 
(–) 

Treinamento 
TreEd 
(%) 

Representação 
de gênero 

ReGe 
(%) 

#1 BASE 747 requerido manual igual 77,5 7,5 
#2 PGTA 555 não requerido automatizado igual 77,5 7,5 
#3 PDT 512 não requerido automatizado igual 77,5 7,5 
#4 OGTA 642 não requerido automatizado igual 77,5 7,5 
#5 ODT 663 não requerido automatizado igual 77,5 7,5 
#6 DASI 542 não requerido automatizado igual 77,5 7,5 
#7 QM 553 não requerido automatizado igual 77,5 7,5 
#8 GICI 619 não requerido automatizado igual 77,5 7,5 

 

Cenário 

Acidentes de 
trabalho 

AcTra 
(nº/100.000) 

Contratos dos 
empregados 

ConEm 
(–) 

Flexibilidade h 
de trabalho 

FeHT 
(–) 

Dias perdidos 
DiTP 
(d/a) 

Trabalhadores 
mais velhos 

TraVe 
(%) 

#1 BASE 6.024 contrato fixo não 0 10 
#2 PGTA 2.000 contrato fixo não 0 10 
#3 PDT 2.500 contrato fixo não 0 10 
#4 OGTA 2.000 contrato fixo não 0 10 
#5 ODT 2.500 contrato fixo não 0 10 
#6 DASI 2.000 contrato fixo não 0 10 
#7 QM 2.000 contrato fixo não 0 10 
#8 GICI 2.000 contrato fixo não 0 10 

Obs: Para detalhamento do significado das variáveis acima, ver Capítulo 4.3.4 e Tabela AE.27 do Apêndice E. 

Tabela 5.8 – Dados de entrada para cálculo dos indicadores quantidade e qualidade de em-
pregos no tratamento– QTEm (Tr) e QuEm (Tr) 

Cenário 

Variáveis de entrada – no tratamento 
Total de  

empregos 
ToEm 

(nº) 

Esforço  
físico 
EsFi 
(–) 

Contato com 
resíduos 
CoEm 

(–) 

Nível de 
pagamento 

NiPa 
(–) 

Treinamento 
TreEd 
(%) 

Representação 
de gênero 

ReGe 
(%) 

#1 BASE 1.144 requerido manual acima 23,6 64,7 
#2 PGTA 712 não requerido manual acima 23,6 64,7 
#3 PDT 500 não requerido automatizado acima 23,6 64,7 
#4 OGTA 977 não requerido manual acima 23,6 64,7 
#5 ODT 756 não requerido automatizado acima 23,6 64,7 
#6 DASI 1.829 não requerido Manual acima 23,6 64,7 
#7 QM 711 não requerido Manual acima 23,6 64,7 
#8 GICI 796 não requerido Manual acima 23,6 64,7 

 

Cenário 

Acidentes de 
trabalho 

AcTra 
(nº/100.000) 

Contratos dos 
empregados 

ConEm 
(–) 

Flexibilidade h 
de trabalho 

FeHT 
(–) 

Dias perdidos 
DiTP 
(d/a) 

Trabalhadores 
mais velhos 

TraVe 
(%) 

#1 BASE 4.371 informal sim 0,7 16 
#2 PGTA 3.000 contrato fixo não 0,7 16 
#3 PDT 2.000 contrato fixo não 0,7 16 
#4 OGTA 3.000 contrato fixo não 0,7 16 
#5 ODT 2.000 contrato fixo não 0,7 16 
#6 DASI 3.000 contrato fixo não 0,7 16 
#7 QM 3.000 contrato fixo não 0,7 16 
#8 GICI 3.000 contrato fixo não 0,7 16 

Obs: Para detalhamento do significado das variáveis acima, ver Capítulo 4.3.4 e Tabela AE.27 do Apêndice E. 
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Os valores das variáveis para cálculo dos indicadores ambientais referentes ao 

aterro sanitário estão na Tabela 5.9.  

Tabela 5.9 – Dados de entrada sobre aterro sanitário para cálculo dos indicadores sociais 

Cenário 

Variáveis de entrada indicadores sociais – aterro sanitário 

Obs.1 Cap. inst. 
(t/a) 

Pop. afet. 
TaPo 
(hab) 

Dist. pop. 
DiPo 
(m) 

Int. traf. 
Aces 
(–) 

Camp. vis. 
CaVi 
(–) 

Cond. qualid. meio 
Sup. Esp.

(m²/t) CoQu orig 
(–) 

CoQu Tr
(–) 

#1 BASE Comuns 376.013 8.000 1.000 alto sem 1,75 1 0,5 
#2 PGTA Comuns 259.560 8.000 1.000 alto sem 1,75 1 0,5 
#3 PDT Comuns 344.029 8.000 1.000 alto sem 1,75 1 0,5 
#4 OGTA Comuns 76.269 8.000 1.000 alto sem 1,75 1 0,5 
#5 ODT Comuns 141.466 8.000 1.000 alto sem 1,75 1 0,5 
#6 DASI Rejeitos 157.048 8.000 1.000 alto sem 1,75 1 0,5 
#7 QM Rejeitos 66.018 8.000 1.000 alto sem 1,75 1 0,5 
#8 GICI Rejeitos 43.055 8.000 1.000 alto sem 1,75 1 0,5 
1 Nesta coluna, identifica-se se os resíduos que vão para aterro sanitário são resíduos comuns ou misturados em 

sua maioria ou se, na sua maior parte, são rejeitos de processos de triagem ou tratamento. 

 

Como se considerou que, independente do Cenário avaliado, a disposição final se-

rá feita no mesmo aterro utilizado no Cenário BASE, os valores são os mesmos para todos os 

cenários.Nas Tabelas 5.10 a 5.15, a seguir, os valores das capacidades instaladas das unidades 

de triagem, de tratamento biológico, de tratamento térmico e estação de transferência foram 

sistematizados a partir dos Cenários avaliados. As demais variáveis foram atribuídas pelo Au-

tor, sendo a variáveis para o Cenário BASE levantado diretamente, e para os demais cenários 

arbitrado considerando unidades novas instaladas atendendo aos critérios legais. 

Na Tabela 5.16, apresentam-se os dados gerais de entrada para cálculo dos indica-

dores sociais relativos à etapa de armazenamento temporário. A área por domicílio foi deter-

minada a partir de Carrion e Scussel (2000), e o número de habitantes por domicílio a partir 

de IBGE (2013). Os valores das demais variáveis para o Cenário #1 BASE foram levantados 

pelo Autor em relação à situação atual do sistema de gerenciamento de RSU em Porto Alegre.  

Tabela 5.10 – Dados de entrada sobre compostagem para cálculo dos indicadores sociais 

Cenário 

Variáveis de entrada indicadores sociais – compostagem 

Obs.1 Cap. inst. 
(t/a) 

Pop. afet. 
TaPo 
(hab) 

Dist. pop. 
DiPo 
(m) 

Int. traf. 
Aces 
(–) 

Camp. vis. 
CaVi 
(–) 

Cond. qualid. meio 
CoQu orig

(–) 
CoQu Tr

(–) 

#1 BASE Sem biofiltro 10.661 15.000 200 muito alto não evidente 6 4 
#2 PGTA Com biofiltro 56.580 30.000 400 alto segundo plano 6 4 
#3 PDT Com biofiltro 32.804 30.000 400 alto segundo plano 6 4 
#4 OGTA Com biofiltro 161.969 100.000 400 alto dominante 6 4 
#5 ODT Com biofiltro 133.265 100.000 400 alto dominante 6 4 
#6 DASI Com biofiltro 114.813 100.000 400 alto dominante 6 4 
#7 QM Com biofiltro 20.502 30.000 400 alto segundo plano 6 4 
#8 GICI Com biofiltro 86.110 50.000 400 alto segundo plano 6 4 
1 Nesta coluna, identifica-se se o sistema de compostagem é a céu aberto  ou fechado (com biofiltro). 
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Tabela 5.11 – Dados de entrada sobre digestão anaeróbia para cálculo dos indicadores sociais 

Cenário 

Variáveis de entrada indicadores sociais – digestão anaeróbia 

Obs.1 Cap. inst. 
(t/a) 

Pop. afet. 
TaPo 
(hab) 

Dist. pop. 
DiPo 
(m) 

Int. traf. 
Aces 
(–) 

Camp. vis. 
CaVi 
(–) 

Cond. qualid. meio 
CoQu orig 

(–) 
CoQu Tr

(–) 

#1 BASE – 0 – – – – – –
#2 PGTA Fechado 16.402 30.000 500 alto segundo plano 6 4 
#3 PDT – 0 – – – – – –
#4 OGTA Fechado 82.009 50.000 500 alto segundo plano 6 4 
#5 ODT Fechado 82.009 50.000 500 alto segundo plano 6 4 
#6 DASI Fechado 164.019 100.000 500 alto dominante 6 4 
#7 QM – 0 – – – – – –
#8 GICI Fechado 123.014 100.000 500 alto dominante 6 4 
1 Considera-se que as plantas de DA sejam todas totalmente em sistemas fechados (controle de odor). 

Tabela 5.12 – Dados de entrada sobre triagem de seletivos para cálculo dos indicadores sociais 

Cenário 

Variáveis de entrada indicadores sociais – triagem de seletivos 

Obs.1 Cap. inst. 
(t/a) 

Pop. afet. 
TaPo 
(hab) 

Dist. pop. 
DiPo 
(m) 

Int. traf. 
Aces 
(–) 

Camp. vis. 
CaVi 
(–) 

Cond. qualid. meio 

CoQu orig 
(–) 

CoQu Tr
(–) 

#1 BASE Sem biofiltro 31.574 170.000 20 moderado dominante 6 4 
#2 PGTA Sem biofiltro 61.507 170.000 100 moderado dominante 6 4 
#3 PDT Sem biofiltro 41.005 170.000 100 moderado dominante 6 4 
#4 OGTA Sem biofiltro 102.512 170.000 100 moderado dominante 6 4 
#5 ODT Sem biofiltro 98.411 170.000 100 moderado dominante 6 4 
#6 DASI Sem biofiltro 82.009 170.000 100 moderado dominante 6 4 
#7 QM Sem biofiltro 82.009 170.000 100 moderado dominante 6 4 
#8 GICI Sem biofiltro 102.512 170.000 100 moderado dominante 6 4 
1 Considera-se que as plantas de triagem de resíduos seletivos secos não tenham sistema de biofiltro para gases. 

Tabela 5.13 – Dados de entrada sobre triagem de resíduos misturados (resíduos da coleta de 
rejeitos) para cálculo dos indicadores sociais (inclui produção de CDR) 

Cenário 

Variáveis de entrada indicadores sociais – triagem de resíduos misturados ou de rejeitos 

Obs.1 Cap. inst. 
(t/a) 

Pop. afet. 
TaPo 
(hab) 

Dist. pop. 
DiPo 
(m) 

Int. traf. 
Aces 
(–) 

Camp. vis. 
CaVi 
(–) 

Cond. qualid. meio 

CoQu orig
(–) 

CoQu Tr
(–) 

#1 BASE Sem biofiltro 6.971 15.000 150 muito alto não evidente 6 4 
#2 PGTA Com biofiltro 41.005 30.000 400 moderado segundo plano 6 4 
#3 PDT Com biofiltro 41.005 30.000 400 moderado segundo plano 6 4 
#4 OGTA Com biofiltro 61.507 50.000 400 moderado segundo plano 6 4 
#5 ODT Com biofiltro 69.709 50.000 400 moderado segundo plano 6 4 
#6 DASI Com biofiltro 328.038 100.000 400 moderado dominante 6 4 
#7 QM – 0 – – – – – –
#8 GICI – 0 – – – – – –
1 Considera-se que as plantas de triagem de resíduos misturados ou de rejeitos seja feita em unidades com con-

trole de odor com biofiltro, uma vez que podem ter elevado teor de resíduos orgânicos. 
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Tabela 5.14 – Dados de entrada sobre incineração para cálculo dos indicadores sociais 

Cenário 

Variáveis de entrada indicadores sociais – incineração 

Obs.1 Cap. inst. 
(t/a) 

Pop. afet. 
TaPo 
(hab) 

Dist. pop. 
DiPo 
(m) 

Int. traf. 
Aces 
(–) 

Camp. vis. 
CaVi 
(–) 

Cond. qualid. meio 

CoQu orig
(–) 

CoQu Tr
(–) 

#1 BASE – 0 – – – – – –
#2 PGTA Rejeitos 46.745 200.000 400 moderado dominante 6 4 
#3 PDT – 0 – – – – – –
#4 OGTA Rejeitos 76.269 200.000 400 moderado dominante 6 4 
#5 ODT – 0 – – – – – –
#6 DASI – 0 – – – – – –
#7 QM Comuns 346.080 300.000 400 moderado fora escala 6 4 
#8 GICI Comuns 214.455 300.000 400 moderado fora escala 6 4 
1 Nesta coluna, identifica-se se os resíduos que vão para a unidade de incineração são resíduos comuns ou mis-

turados em sua maioria ou se, na sua maior parte, são rejeitos de processos de triagem ou de tratamento. 

Tabela 5.15 – Dados de entrada estação de transferência para cálculo dos indicadores sociais 

Cenário 

Variáveis de entrada indicadores sociais – estação de transferência 

Obs.1 Cap. inst. 
(t/a) 

Pop. afet. 
TaPo 
(hab) 

Dist. pop. 
DiPo 
(m) 

Int. traf. 
Aces 
(–) 

Camp. vis. 
CaVi 
(–) 

Cond. qualid. meio 

CoQu orig
(–) 

CoQu Tr
(–) 

#1 BASE Sem biofiltro 376.013 15.000 200 muito alto dominante 6 4 
#2 PGTA Com biofiltro 259.560 30.000 400 alto dominante 6 4 
#3 PDT Com biofiltro 344.029 30.000 400 alto dominante 6 4 
#4 OGTA Com biofiltro 76.269 30.000 400 alto segundo plano 6 4 
#5 ODT Com biofiltro 141.466 30.000 400 alto segundo plano 6 4 
#6 DASI Com biofiltro 157.048 30.000 400 alto segundo plano 6 4 
#7 QM Com biofiltro 66.018 30.000 400 alto segundo plano 6 4 
#8 GICI Com biofiltro 43.055 30.000 400 alto segundo plano 6 4 
1 Se a unidade tem ou não biofiltro para controle de odor. 

Tabela 5.16 – Dados de entrada sobre armazenamento temporário para cálculo dos indicadores 
sociais 

Cenário 

Variáveis de entrada indicadores sociais – armazenamento temporário 

Área domic. 
ArPi 
(m²) 

Tam. domic. 
TaDo 

(hab./dom.) 

Cob. Selet.
ImSe 
(%) 

Tem sep. imp.
SeIS 
(–) 

Ed. esc. pop.
EdEs 
(%) 

Calend. col. 
CaCo 
(nº) 

Hab, p/ EA
HaEA 

(nº) 

Sinal cont.
Sinal 
(–) 

#1 BASE 73,6 2,7 baixo não 32,5 2 141.000 não 
#2 PGTA 73,6 2,7 moderado não 32,5 3 70.000 sim 
#3 PDT 73,6 2,7 moderado não 32,5 3 70.000 sim 
#4 OGTA 73,6 2,7 alto sim 32,5 3 70.000 sim 
#5 ODT 73,6 2,7 alto sim 32,5 3 70.000 sim 
#6 DASI 73,6 2,7 moderado não 32,5 2 70.000 sim 
#7 QM 73,6 2,7 moderado não 32,5 3 70.000 sim 
#8 GICI 73,6 2,7 alto sim 32,5 3 70.000 sim 
         

Cenário 
Cond. qual.

CoQu 
(–) 

Dist. popul. 
DiPo 
(m) 

Cond. tráf.
Aces 
(–) 

Campo visão
CaVi 
(–) 

Por setor conteinerizado 

Tam. pop. setor
TaPS 
(hab) 

Área do setor 
SuSe 
(m²) 

Área ocup. cont.
SuOC 
(m²) 

#1 BASE 12 25 alto não evidente 123.600 90.840.000 4.900 
#2 PGTA 12 25 moderado segundo plano 697.607 512.707.120 83.000 
#3 PDT 12 25 moderado segundo plano 733.220 538.881.356 73.000 
#4 OGTA 12 25 moderado segundo plano 697.607 512.707.120 97.000 
#5 ODT 12 25 moderado segundo plano 628.475 461.898.305 75.000 
#6 DASI 12 25 moderado segundo plano 697.607 512.707.120 56.000 
#7 QM 12 25 moderado segundo plano 697.607 512.707.120 56.000 
#8 GICI 12 25 moderado segundo plano 697.607 512.707.120 83.000 
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As várias ArPi, TaDo, SeIS, EdEs, Sinal, CoQu, DiPo, Aces e CaVi da Tabela 

5.16 acima foram consideradas iguais para todos os cenários, uma vez que neste trabalho não 

se dispunha de elementos para prever a sua modificabilidade de acordo com os cenários pro-

postos para o futuro. Para as demais variáveis da tabela acima, os valores foram atribuídos 

pelo Autor tomando como base os tipos de coletas identificadas para cada cenário a partir das 

contribuições dos atores sociais e dos níveis conteinerização por cenário apresentados na Ta-

bela 6.10.  

 Outras informações necessárias para cálculo dos indicadores sociais estão na Ta-

bela 5.17 a seguir.  

Tabela 5.17 – Dados de entrada sobre armazenamento temporário (frações coletadas separa-
damente) para cálculo dos indicadores sociais 

Fração coletada 
separadamente 

Variável 
Cenário 

#1 
BASE 

#2 
PGTA 

#3 
PDT 

#4 
OGTA

#5 
ODT 

#6 
DASI 

#7 
QM 

#8 
GICI 

Fração 1 
Rejeitos 
(ou resíduos 
misturados) 

Total coletado da Fr 1 
FrRe 1 (t/a) 

319.477 285.264 309.866 236.058 244.259 268.862 268.861 248.359

Potencial biodegradab. 
Biod 1 (% MS) 

47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 

Conteúdo de água 
CoAg 1 (%) 

54 54 54 54 54 54 54 54 

Quant. resíduos percapita
QuRe 1 (kg/hab.a) 

226,1 201,9 219,3 167,1 172,9 190,3 190,3 175,8 

Frequência coleta da Fr. 
FrCo 1 (nº vezes/a) 

156 156 156 156 156 156 156 156 

Fração 2 
Seletivos 
recicláveis 
secos 

Total coletado da Fr 1 
FrRe 1 (t/a) 

31.394 65.605 41.005 114.813 106.612 82.009 82.010 102.512

Potencial biodegradab. 
Biod 1 (% MS) 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Conteúdo de água 
CoAg 1 (%) 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Quant. resíduos percapita
QuRe 1 (kg/hab.a) 

22,2 46,4 29,0 81,2 75,4 58,0 58,0 72,5 

Frequência coleta da Fr. 
FrCo 1 (nº vezes/a) 

104 104 104 104 104 104 104 104 

Fração 3 
Seletivos 
orgânicos 

Total coletado da Fr 1 
FrRe 1 (t/a) 

– 41.005 12.301 155.818 123.014 – 20.502 123.014

Potencial biodegradab. 
Biod 1 (% MS) 

– 72 72 72 72 – 72 72 

Conteúdo de água 
CoAg 1 (%) 

– 62,3 62,3 62,3 62,3 – 62,3 62,3 

Quant. resíduos percapita
QuRe 1 (kg/hab.a) 

– 4,9 29,0 8,7 110,3 – 14,5 87,1 

Frequência coleta da Fr. 
FrCo 1 (nº vezes/a) 

– 156 156 156 156 – 156 156 

Número de frações de resíduos 
NuFR ou k (nº) 

2 3 3 3 3 2 3 3 

 

Os totais de resíduos coletados por fração (ou tipo de coleta) para cada cenário e 

as quantidades per capita vêm da Tabela 6.7. A frequência de coleta foi considerada de 3 ve-
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zes por semana (156 vezas por ano) para as coletas dos rejeitos (resíduos misturados) e  de 2 

vezes por semana (104 vezes ao ano) para os resíduos seletivos recicláveis (secos).  

O potencial de biodegradabilidade (em termos de porcentagem de matéria seca) 

das frações (rejeitos, seletivos secos e seletivos orgânicos), bem como o conteúdo de água ou 

umidades dessas frações foram adotados segundo Hamada (2003), Braga et al. (2000) e Reis e 

Silveira (2005). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1. Participação dos atores sociais convidados 

Conforme descrito no Capítulo 4, a participação dos atores sociais ou decisores 

deu-se em quatro momentos distintos: na construção dos cenários, na atribuição de pesos para 

os indicadores, na sugestão de valores índices de cobertura por tipo de coleta e tipo de triagem 

(indicadores sociais) e na validação da hierarquização final dos cenários. Nos primeiros três 

momentos todos as atores foram convidados a participar e, na validação final, somente os 

decisores do órgão municipal de gerenciamento de RSU (o DMLU). 

O primeiro questionário foi enviado para os 216 atores sociais convidados. Desse 

total, 155 questionários foram enviados para representantes de conselho (Comam), de comis-

são (Cauge) e de comitê (Lago Guaíba).  

O contato com esses atores do Comam, da Cauge e do comitê Lago Guaíba não 

foi feito diretamente pelo Autor deste trabalho, mas através de contato com as Secretarias 

Executivas, que repassaram o questionário por e-mail aos participantes. Desses 155 convida-

dos, somente um enviou contribuição. Outros quatro enviaram e-mail solicitando algumas 

informações sobre o preenchimento do questionário, mas, depois disso, não enviaram mais 

qualquer contribuição. 

Os outros 61 atores, incluindo os 19 decisores do DMLU, foram contatados dire-

tamente por e-mail pelo Autor, ou seja, o Autor enviou e-mail com o questionário de pesquisa 

diretamente para a caixa de entrada de cada um deles. Desse grupo, o número de respostas 

obtidas ao primeiro questionário enviado foi de 43. 

Na Tabela 6.1, apresentam-se os atores convidados e o número de respostas obti-

das por grupo de atores. 

Verifica-se um índice de respostas total de 20,4 %. Mas considerando somente os 

atores que foram convidados de forma direta (sem considerar os participantes do Comam, 

Cauge e Comitê Guaíba), o índice de participação sobe para 70,5 %, sendo que, em relação ao 

DMLU, 89,5 % dos convidados enviaram suas respostas. 
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Tabela 6.1 – Número de respostas obtidas por Grupo ao Questionário 1 

 

Na Tabela 6.2, apresenta-se a formação profissional declarada e, na Figura 6.1, 

mostram-se os tempos médios de experiência na área de resíduos declarados pelos entrevista-

dos. Entre o Grupo Outros Atores, 5 declararam não ter experiência direta com resíduos sóli-

dos, embora todos tivessem atuação na área ambiental. 

Tabela 6.2 – Formação profissional dos entrevistados, por Grupos 

Grupo 
Número de participantes por área de formação profissional 

Engenharia Biologia Direito Econ./Adm. Geografia Sociologia Arquitetura Física Pedagogia

DMLU 9 - 2 2 - 1 1 1 1 
Outros 18 4 1 1 2 1 - - - 
Todos 27 4 3 3 2 2 1 1 1 

Figura 6.1 – Tempo de experiência em resíduos sólidos dos entrevistados, por Grupos: 
(a) Atores do DMLU; (b) Outros Atores; (c) Todos os Atores 
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(c)
Todos

Grupo Ordem Entidades de vinculação dos decisores Nº de convidados Nº de respostas 

Atores 
DMLU 

1.a DMLU – especialistas técnicos 11 11 
1.b DMLU – gestores e administradores 9 6 
1 Subtotal de decisores especialistas 19 17 

Outros 
Atores 

2.a Comam POA 
155 1 2.b CAUGE POA

2.c Comitê Lago Guaíba
2.d Órgão de Controle Ambiental 7 6 
2.e Universidade 5 5 
2.f Instituição de apoio financeiro e fomento 4 3 
2.g Poder Legislativo Municipal 4 0 
2.h Associação Técnica Científica 4 3 
2.i Consultor 13 7 
2.j Empresas Privadas Prestadoras de Serviços 5 2 
2 Subtotal de decisores sociais 197 27 

Total de decisores convidados / Total de respostas obtidas 216 44 
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O segundo questionário foi enviado a 41 dos 44 atores sociais que responderam ao 

primeiro (não foi enviado a 3 decisores do DMLU que não trabalhavam mais no DMLU na 

segunda etapa da pesquisa e com os quais o autor não conseguiu mais estabelecer contato) e a 

mais 7 outros que haviam manifestado interesse em participar e que justificaram a não parti-

cipação no Questionário 1. Dos 48 questionários enviados, obteve-se o retorno de 45, o que 

corresponde a um índice de resposta de 93,8 %. Não responderam um representante das em-

presas privadas prestadoras de serviço, um de associação técnica científica e outro da área de 

consultoria. 

Na quarta participação dos atores sociais, foi feita a validação da hierarquização 

dos cenários por meio da aplicação da AICV. Essa validação foi feita em uma reunião com os 

técnicos e com o corpo diretivo do DMLU (sendo que dela participaram 13 técnicos especia-

listas e gestores, oficina realizada em junho de 2013), sendo que, destes, três eram gestores 

diretores que assumiram suas funções no órgão municipal DMLU no transcorrer desta pesqui-

sa. 

 

6.2. Cenários 

6.2.1. Identificação dos cenários avaliados 

Ao todo, foram construídos oito cenários para avaliação, dos quais um é o Cenário 

BASE, doravante denominado de Cenário #1 BASE (que é o cenário atual de gerenciamento 

de resíduos de Porto Alegre, já apresentado na Figura 4.2), e os outros sete foram construídos 

a partir das contribuições dos atores sociais (conforme descrito no item 4.3.2). Desses sete 

cenários, quatro resultaram diretamente dos atores sociais, tomando-se os valores medianos 

(adotou-se a mediana em vez da média pelo fato da média ser menos sensível a valores ex-

tremos) para os cenários otimista e provável dos grupos de decisores do órgão (Atores do 

DMLU) e para todos os decisores juntos (Todos os Atores). Ou seja, dois cenários construídos 

somente com a participação de atores do DMLU (Cenários #3 PDT e #5 ODT) e outros dois 

cenários construídos com a participação de todos os atores (Cenários #2 PGTA e #4 OGTA). 

Com base nas informações obtidas pelo retorno ao Questionário 1, o Autor inseriu 

ainda mais três Cenários. O objetivo desses cenários foi avaliar a sustentabilidade e a visão 

dos atores sobre processos de tratamento. Assim, no Cenário #6 DASI, foi dada ênfase à tria-

gem de resíduos misturados (rejeitos) com posterior envio da fração orgânica (40 % da massa) 

para uma unidade de digestão anaeróbia. No Cenário #7 QM, a ênfase foi dada para envio de 
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80,4 % da massa total coletada para a queima mássica (incineração). Já no Cenário #8 GICI, 

foi dada ênfase ao gerenciamento integrado com coletas seletivas de secos e orgânicos, ao 

maior aproveitamento da fração orgânica por digestão anaeróbia e à compostagem e ao envio 

para a incineração dos rejeitos. 

Na Tabela 6.3, apresenta-se a listagem dos cenários com sua descrição resumida e 

a responsabilidade pela sua construção. Nos itens seguintes descreve-se cada um dos sete ce-

nários construídos, apresentando-se também as figuras dos fluxos de massa por cenário; sendo 

que o resumo do fluxo de massa de resíduos, considerando as etapas de coleta, tratamento e 

destinação final, está mostrado na Tabela 6.4. 

Tabela 6.3 – Identificação dos cenários avaliados 

 

6.2.2. Cenário #2 PGTA 

O Cenário #2 PGTA é resultado da mediana dos valores apontados por todos os 

atores envolvidos na pesquisa que responderam ao Questionário 1, considerando o cenário 

provável (mas ainda aceitável), ou seja, o cenário que os atores consideram que será o cenário 

mais provável a ser implantado em Porto Alegre em curto espaço de tempo (em substituição 

ao cenário atual) considerando a sustentabilidade do sistema. O resultado está na Figura 6.2. 

 

6.2.3. Cenário #3 PDT 

Esse cenário corresponde ao construído com as contribuições dos atores do 

DMLU. Também representa a opinião sobre o cenário mais provável, na visão dos decisores 

do órgão municipal de gerenciamento de resíduos. Grande parte dos resíduos é coletada de 

modo indiferenciado, na forma de coleta de rejeitos (resíduos misturados). Como mostrado na 

Figura 6.3, apenas 13 % dos resíduos teriam coleta seletiva. Como tratamento, tem-se, nesse 

cenário, apenas a triagem dos seletivos, uma fração de 10 % dos resíduos misturados enviados 

para triagem e posterior compostagem, com o restante, 83,9 %, encaminhados para aterro sa-

nitário. A fração final de reciclagem corresponde a 12,3 %. 

Cenário Descrição básica do Cenário Quem construiu? 

#1 BASE Base ou atual de Porto Alegre, relativo ao ano 2011 Existente 
#2 PGTA Provável geral com participação de todos os atores Todos 
#3 PDT Provável Atores do DMLU DMLU 
#4 OGTA Otimista geral com participação de todos os atores Todos 
#5 ODT Otimista Atores do DMLU  DMLU 
#6 DASI Ênfase para a digestão anaeróbia sem ênfase à coleta diferenciada Autor 
#7 QM Ênfase para queima mássica (incineração) com coleta diferenciada Autor 
#8 GICI Ênfase para coleta diferenciada e o gerenciamento integrado Autor 
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Figura 6.2 – Fluxo de massa do Cenário #2 PGTA 

 

Figura 6.3 – Fluxo de massa do Cenário #3 PDT 
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6.2.4. Cenário #4 OGTA 

Na Figura 6.4, está o fluxo de massa para o cenário na visão otimista consideran-

do a participação de todos os atores envolvidos, ou seja, os decisores do DMLU e os outros 

atores sociais convidados. 

Nesse cenário, apenas 34 % dos resíduos são coletados sem separação na origem. 

Além da proposição dos sistemas e triagem, uma grande fração (45,5 %) dos resíduos é enca-

minhada para tratamento biológico (digestão anaeróbia e compostagem). Uma parcela de 18 

% vai para incineração, sendo que resulta em disposição no aterro de 18,6 % e em reciclagem 

de materiais de 42,1 %. 

Figura 6.4 – Fluxo de massa do Cenário #4 OGTA 

 

 

6.2.5. Cenário #5 ODT 

O fluxo do Cenário #5 ODT, que é o cenário otimista construído com a visão dos 

decisores do DMLU, está na Figura 6.5.  

Nesse cenário, a coleta seletiva é aplicada para 66 % dos resíduos. Há também a 

triagem e o tratamento biológico por digestão anaeróbia e compostagem. Mas não há encami-

nhamento para incineração, mas sim para a produção de CDR (combustível derivado de resí-
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duos) para queima em outras plantas. Como resultado, tem-se a disposição de 34,5 % em ater-

ro sanitário e a reciclagem de 37,4 % dos resíduos coletados. 

Figura 6.5 – Fluxo de massa do Cenário #5 ODT 

 

 

 

6.2.6. Cenário #6 DASI 

O Cenário #6 DASI, mostrado na Figura 6.6, foi construído pelo Autor realçando 

a digestão anaeróbia de resíduos coletados de forma indiferenciada (80 % dos resíduos são 

coletados misturados nesse cenário), enviados para uma triagem e depois para o tratamento 

biológico.  

Não há qualquer tratamento térmico nesse cenário, sendo todos os rejeitos da tria-

gem e dos processos biológicos encaminhados ao aterro sanitário, que é a destinação final de 

38,3 % dos resíduos, sendo que 36,3 % são reciclados como materiais. A porcentagem dos 

resíduos que vai à atmosfera na forma de gases é de 25,4 %. 
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Figura 6.6 – Fluxo de massa do Cenário #6 DASI 

 

 

6.2.7. Cenário #7 QM 

O cenário de queima mássica, também construído pelo autor por meio de modifi-

cações feitas nos cenários enviados pelos atores, realça a incineração sem separação prévia. 

Nesse cenário, 75 % dos resíduos são coletados sem separação (misturados na forma de rejei-

tos), sendo todos encaminhados diretamente à queima. Os rejeitos da triagem e da composta-

gem também se somam aos demais e são encaminhados ao incinerador, resultados na queima 

de 80,4 % do total gerado. 

Como destinação final, tem-se que a maior parte dos resíduos (65,9 %) vira gás 

(pela queima), sendo que 18 % são reciclados e apenas 16,1 % são dispostos em aterro sanitá-

rio. 

 

6.2.8. Cenário #8 GICI 

O Cenário #8 GICI foi construído pelo autor com base nos preceitos do gerencia-

mento integrado, na separação na origem, na coleta diferenciada, na maximização do reapro-

veitamento, no tratamento dos rejeitos e na minimização do envio ao aterro sanitário.  
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Figura 6.7 – Fluxo de massa do Cenário #7 QM 

 

Figura 6.8 – Fluxo de massa do Cenário #8 GICI 
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A coleta seletiva dos resíduos separados na fonte corresponde a 55 % do total, 

sendo feita coleta seletiva tanto dos resíduos recicláveis secos como dos resíduos orgânicos. 

Não há triagem de resíduos coletados misturados (rejeitos) para posterior reciclagem, mas há 

a triagem de resíduos seletivos secos e digestão anaeróbia de 30 % dos resíduos coletados 

seletivamente como orgânicos. Não há envio direto de resíduos ao aterro sem passar por al-

gum tipo de tratamento prévio, sendo que os rejeitos, que somam 52,3 %, são incinerados. 

Como resultado, somente 10,5 % da massa total coletada vai para aterro sanitário, sendo que a 

reciclagem é de 29,1 % e que 60,4 % do total são emitidos como gases de combustão ou da 

biodegradação. 

 

6.2.9. Resumo e sistematização dos oito cenários avaliados 

Na Tabela 6.4 a seguir, apresenta-se um resumo da sistematização dos oito cená-

rios avaliados. Os tipos de coleta estão apresentados em porcentagem de massa coletada em 

cada uma. Embora, nos fluxogramas das Figuras 6.2 a 6.8, os valores estejam todos em por-

centagem, na tabela abaixo, nos tipos de tratamento, os valores enviados para cada unidade 

(triagem, tratamento biológico ou tratamento térmico) estão em termos de massa (toneladas 

por dia – embora em todo o trabalho a unidade de massa utilizada seja t/a, nessa tabela que 

serviu como base para elaboração do Apêndice B foi utilizada a unidade de massa em t/d, pois 

esta é mais usual no Brasil e, portanto, mais facilmente entendível pelos atores participantes 

da pesquisa). Optou-se por esta forma de apresentação em tonelada por ano e não em porcen-

tagem, pois esses resultados, também expressos nas Figuras 6.9, 6.10 e 6.11, foram enviados 

aos atores sociais participantes (ver Apêndice B) para que eles fizessem a hierarquização dos 

cenários segundo sua opinião de sustentabilidade.  

Para facilitar o entendimento por parte dos atores, como nos tratamentos um 

mesmo resíduo pode passar por diferentes unidades (um resíduo pode ser enviado para tria-

gem em unidade de triagem de resíduos misturados, sendo os orgânicos enviados à composta-

gem e os rejeitos dos dois processos anteriores enviados à incineração, sendo ainda as cinzas 

desse último processo dispostas em aterro sanitário), as quantidades de RSU para cada tipo de 

tratamento foram apresentadas em massa (t/d) e não em termos porcentuais. 
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Tabela 6.4 – Fluxo de massa dos oito cenários avaliados 
C
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#1 BASE 0 7,7 1,7 90,6 100,9 22,3 0,0 34,1 0,0 0,0 91,7 7,1 1,2 
#2 PGTA 1 15 10 74 196,5 131,0 52,4 180,8 0,0 149,3 63,3 19,8 16,9 
#3 PDT 0 10 3 87 131,0 131,0 0,0 104,8 0,0 0,0 83,9 12,3 3,8 
#4 OGTA 3 25 38 34 327,5 196,5 262,0 517,5 0,0 235,8 18,6 42,1 39,3 
#5 ODT 2 24 30 44 314,4 22,7 262,0 425,8 187,3 0,0 34,5 37,4 28,1 
#6 DASI 0 20 0 80 262,0 1.048,0 524,0 366,8 0,0 0,0 38,3 36,3 24,4 
#7 QM 0 20 5 75 262,0 0,0 0,0 65,5 0,0 1.053,3 16,1 18,0 65,9 
#8 GICI 0 25 30 45 327,5 0,0 393,0 275,1 0,0 685,2 10,5 29,1 60,4 

 

A destinação final por cenário, que pode ser a disposição final em aterro sanitário, 

a volta ao ciclo pela reciclagem ou a emissão gasosa por meio dos gases de combustão ou 

biodegradação também é apresentada em porcentagem da massa total de RSU gerenciados. 

Como comentado acima, para uma melhor visualização e comparação dos cenários, os valores 

acima são apresentados em termos gráficos para as etapas de coleta, tratamento e destinação 

final. Esses valores (mostrados na Figura 6.11 e também nos fluxogramas de montagem dos 

cenários (Figura 4.3), na medida em que os atores iam construindo seus cenários) servem para 

os atores visualizarem os resultados dos cenários propostos durante o processo de construção 

de seus cenários. 

Na Tabela 6.5, mostram-se os valores totais recuperados ou reciclados por Cená-

rio, com base nos resultados dos cenários construídos que estão nas Figuras 6.2 a 6.8 e do 

Cenário #1 BASE da Figura 4.2. Esses valores são também dados de entrada para a definição 

do indicador social “taxa de recuperação de resíduos”. 
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Figura 6.9 – Tipos de coleta por cenário (em % de massa) 

 

Figura 6.10 – Quantidade enviada para cada tipo de tratamento, por cenário (t/a) 

 

Figura 6.11 – Destinação final, por cenário (% de massa) 
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Tabela 6.5 – Totais recuperados ou reciclados por Cenário 

Cenário 

Tipo de reciclagem ou recuperação 

Reciclados 
(t/a) 

QuRec 

Compostados 
(t/a) 

QuCom 

Recuperados 
energeticamente 

(t/a) 
QuReEn 

#1 BASE 24.193 9.841 0 
#2 PGTA 57.716 59.047 37.314 
#3 PDT 34.444 31.164 0 
#4 OGTA 94.721 180.421 59.047 
#5 ODT 88.980 152.538 26.653 
#6 DASI 93.491 159.098 0 
#7 QM 63.967 19.682 260.380 
#8 GICI 78.319 119.734 169.349 

 

Conforme comentado no Capítulo 5.3.2, os dados sobre os resíduos seletivos (se-

cos e orgânicos) coletados separadamente devem ser adequados à forma de entrada no pro-

grama de ICV IWM-2. Com base nos índices de coleta seletiva definidos nos oito cenários 

avaliados (Tabela 6.4 e Figura 6.9) montaram-se os dados de entrada para o IWM-2 segundo a 

Tabela 6.6 abaixo. 

Tabela 6.6 – Dados de entrada de resíduos coletados de forma seletiva, por cenário, ajustados 
ao padrão do programa IWM-2 

Tipo de resíduo 
ou de coleta 

Tipo de material 

Massa de recicláveis por Cenário (em kg/dom./ano) 

#1 
BASE

#2 
PGTA

#3 
PDT 

#4 OGTA #5 ODT #6 
DASI 

#7 
QM 

#8 GICI 

  Dom   Com   Dom   Com  Dom  Com

Coleta seletiva 
de resíduos 
recicláveis 
(secos) 

Papel e papelão 31,0 60,5 40,3 80,6 20,2 80,6 16,1 80,6 80,6 80,6 20,2 
Plástico filme 11,9 23,2 15,4 30,9 7,7 30,9 6,2 30,9 30,9 30,9 7,7 
Plástico rígido 12,8 25,0 16,7 33,3 8,3 33,3 6,7 33,3 33,3 33,3 8,3 

Vidros 2,4 4,7 3,1 6,3 1,6 6,3 1,3 6,3 6,3 6,3 1,6 
Metais ferrosos 1,3 2,4 1,6 3,3 0,8 3,3 0,7 3,3 3,3 3,3 0,8 

Metais não ferrosos 0,6 1,1 0,7 1,4 0,4 1,4 0,3 1,4 1,4 1,4 0,4 

Total de seletivos 60,0 116,8 77,9 155,8 39,0 155,8 31,3 155,8 155,8 155,8 39,0

Coleta seletiva 
de orgânicos 

Orgânicos / verdes 7,0 71,7 16,9 278,6 215,9 0 32,6 215,9 

Obs.: Valores adaptados para o formato padrão de entrada no Programa IWM-2 a partir dos cenários montados. Nos Cenários 
#4 OGTA, #5 ODT e #8 GICI as colunas “Dom” referem-se à tela de entrada de resíduos domiciliares, e as colunas 
“Com” à tela de resíduos comerciais. Para os demais Cenários, os valores todos referem-se à tela de entrada dos resí-
duos domiciliares. 

Dos cenários construídos, têm-se as quantidades de resíduos coletados por cada 

tipo de coleta. Com esses valores, e tomando como referência os custos unitários e o consumo 

de diesel unitário, fez-se a extrapolação para custos e combustível para os demais cenários, 

conforme Tabela 6.7. 
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 Tabela 6.7 – Quantidades de resíduos, custos e consumo de combustível por tipo de coleta 
Tipo de 

resíduo ou 
de coleta 

Tipo de material 
Custos e uso de combustíveis na coleta por Cenário 

#1 BASE #2 PGTA #3 PDT #4 OGTA #5 ODT #6 DASI #7 QM #8 GICI 

Coleta 
direta  

Quantidade (t/a) 0 4.100 0 12.301 8.201 0 0 0 

Coleta 
conven-
cional 
(rejeitos) 

Quantidade (t/a) 281.917 95.278 92.960 78.843 97.704 89.800 89.800 82.952 
Custos (R$/a) 24.285.295 8.207.262 8.007.557 6.791.568 8.416.188 7.735.364 7.735.335 7.145.477 

Custo unitário (R$/t) 86,14 86,14 86,14 86,14 86,14 86,14 86,14 86,13 
Consumo combust. (L/a) 

Consumo unit. comb. (L/t) 
1.427.733 482.108 470.377 398.947 494.380 454.388 454.386 419.737 

5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 

Coleta 
seletiva 
(secos) 

Quantidade (t/a) 31.394 65.607 41.005 114.813 106.612 82.009 82.010 102.512 
Custos (R$/a) 5.541.744 11.580.948 7.238.203 20.266.791 18.819.150 14.476.229 14.476.405 18.095.418

Custo unitário (R$/t) 176,52 176,52 176,52 175,52 176,52 176,52 176,52 176,52 
Consumo combust. (L/a) 

Consumo unit. comb. (L/t) 
336.00 701.995 438.754 1.228.499 1.140.748 877.498 877.507 1.096.878 

10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 

Coleta 
seletiva 
(orgâni-
cos) 

Quantidade (t/a) 6.971 41.005 12.301 155.818 123.014 0 20.502 123.014 
Custos (R$/a) 572.383 6.094.059 1.437.122 23.657.512 18.335.391 0 2.767.652 18.335.391

Custo unitário (R$/t) 162,24 162,24 162,24 162,24 162,24 0 162,24 162,24 
Consumo combust. (L/a) 

Consumo unit. comb. (L/t) 
35.273 207.485 62.243 788.439 622.451 0 103.740 622.451 

5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 0 5,06 5,06 

Coleta 
contei-
nerizada 
(rejeitos) 

Quantidade (t/a) 37.560 189.986 216.906 157.215 146.555 179.062 179.061 165.407 
Custos (R$/a) 6.093.815 30.823.300 35.190.862 25.506.501 23.777.148 29.051.034 29.050.926 26.835.647

Custo unitário (R$/t) 162,24 162,24 162,24 162,24 162,24 162,24 162,24 162,24 
Consumo combust. (L/a) 

Consumo unit. comb. (L/t) 
163.595 828.338 945.711 685.456 638.982 780.711 780.708 721.175 

4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 

Totais 
Custo coleta (R$/a) 36.493.237 56.705.237 51.873.744 76.222.372 69.347.878 51.262.627 54.030.318 70.411.934

Consumo combust. (L/a) 1.962.601 2.219.926 1.917.084 3.101.341 2.896.561 2.112.595 2.216.341 2.860.241 

Obs.: Coleta direta é coleta por tipo de materiais que são enviados diretamente para a reciclagem não passando pelo sistema 
municipal, por isso considera-se que não tem custo ao município. Para os cenários montados, pegaram-se os custos unitá-
rios por tipo de coleta e o consumo unitário de óleo diesel para cada coleta e assumiram-se que estes custos unitários não 
variam com os cenários. Com base nas quantidades coletadas por cada tipo de coleta, fez-se a extrapolação desses valores. 

 

6.2.10. Contribuição dos atores sobre cobertura de conteinerização e formas de 
triagem  

Por meio do Questionário 2 (Apêndice B), foi perguntado aos atores suas opiniões 

sobre o nível de cobertura (em porcentagem) da coleta conteinerizada para as coletas seletiva 

de recicláveis, seletiva de orgânicos e a coleta de rejeitos. As respostas obtidas estão tabuladas 

na Tabela 6.8, separadas por grupos: todos os atores juntos; os atores do DMLU; somente os 

outros atores. 

Também foi levantada, no mesmo questionário, a contribuição dos atores para a 

definição do tipo de triagem para a triagem dos resíduos seletivos e para os resíduos mistura-

dos (coleta de rejeitos). As opções de triagem são a manual, por meio da utilização de mão-

de-obra intensiva, como a de catadores ou triadores; a mecanizada, por meio de equipamentos 

automáticos como peneiras, separadores balísticos, separadores eletromagnéticos e óticos; e a 

triagem mista, que tem uma triagem manual inicial para os resíduos mais volumosos e depois 

o processo mecanizado. Os resultados para preferência por tipo de triagem, separado por gru-

po de atores, estão apresentados na Tabela 6.9. 
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Tabela 6.8 – Nível de conteinerização das coletas, segundo a opinião dos atores 

Tipo de coleta 
Nível de conteinerização (%) 

Grupo de atores sociais 
Todos DMLU Somente outros 

Coleta seletiva de recicláveis (secos) 65,3 50,4 72,1 
Coleta seletiva de orgânicos 68,7 56,1 74,4 
Coleta de rejeitos (ou resíduos misturados) 65,8 70,9 63,5 

Tabela 6.9 – Tipos de triagem a serem utilizadas, segundo a opinião dos atores 

Tipo de resíduo a 
ser triado 

Tipo de triagem 
Opção por tipo de triagem (%) 

Grupo de atores sociais 
Todos DMLU Somente outros

Resíduos recicláveis 
(secos) 

Manual 13,3 7,1 16,1 
Mecanizada 11,1 14,3 9,7 

Mista 75,6 78,6 74,2 

Resíduos misturados 
(coleta de rejeitos) 

Manual 4,4 0,0 6,5 
Mecanizada 37,8 57,1 29,0 

Mista 57,8 42,9 64,5 

 

Para fins de utilização como dado de entrada do programa IWM-2 na etapa de 

ICV, adotaram-se como nível de conteinerização da coleta os valores da Tabela 6.10. Na 

mesma tabela, tem-se também o tipo de triagem a ser adotada em cada cenário para os resí-

duos seletivos e para os resíduos misturados (coleta de rejeitos). Os valores de nível de con-

teinerização foram definidos com base nos resultados apresentados na Tabela 6.8, e os tipos 

de triagem com base na Tabela 6.9. 

Tabela 6.10 – Níveis de conteinerização da coleta e tipos de triagem, por 
cenários, adotados como dado de entrada no cálculo dos in-

dicadores ambientais e sociais 

Cenário 
Nível de conteinerização – (%) Tipo de triagem 

Conteinerizada Convencional Res. seletivos Rejeitos 

#1 BASE 11,8 88,2 manual manual 
#2 PGTA 66,6 33,4 Mista mista 
#3 PDT 70,0 30,0 Mista mecanizada 
#4 OGTA 66,6 33,4 Mista mista 
#5 ODT 60,0 40,0 Mista mecanizada 
#6 DASI 66,6 33,4 Mista mista 
#7 QM 66,6 33,4 Mista mista 
#8 GICI 66,6 33,4 Mista mista 

 

6.3. Resultados do programa IWM-2 para ICV 

Utilizando a metodologia descrita no Capítulo 4.3.3, e com os dados apresentados 
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no Capítulo 5.3 e detalhados nas telas de entrada do programa IWM-2 (Versão 2.50-1 de 

2013), no Apêndice C, obtiveram-se os resultados apresentados a seguir. 

No Apêndice F, apresentam-se os relatórios completos de saída do inventário am-

biental para as emissões ao ar e à água calculadas por meio do IWM-2. Os resultados são 

mostrados para os relatórios originais para os oito cenários avaliados. Nesses relatórios po-

dem-se ver as emissões totais de cada substância por cenário e também as emissões para cada 

etapa do sistema: para a coleta, a triagem, o tratamento biológico, o tratamento térmico, o 

aterro sanitário (incluindo transbordo e transporte) e a reciclagem. 

Na Tabela 6.11, um resumo do inventário dessas emissões totais é mostrado para 

todos os cenários (nessa tabela estão listadas somente as substâncias que são utilizadas para 

cálculo dos indicadores ambientais conforme descrito no Apêndice D). Nessa tabela, os valo-

res são mostrados em gramas (g), sendo que um valor positivo indica uma emissão de fato ao 

ambiente, ou seja, há a emissão de uma carga ambiental; e um valor negativo indica que, para 

aquele cenário e para aquela substância específica, a massa deixou de ser emitida ao ambien-

te, através da reciclagem ou dos processos de tratamento, significando um benefício ambien-

tal. 

O programa IWM-2 também faz o inventário energético, em termos de uso, de ge-

ração e de economia de energia nas diferentes etapas do sistema de gerenciamento de RSU. 

Os resultados desse inventário, por cenário, estão apresentados na Tabela 6.12. Os valores são 

apresentados em GJ (giga Joule), sendo que valores positivos indicam consumo de energia, e 

um valor negativo indica que houve geração líquida ou economia de energia na etapa e no 

cenário. 

Para energia na reciclagem, todos os valores são negativos, pois ocorre economia 

no processo de reciclagem em relação à fabricação de materiais a partir de matéria-prima vir-

gem. No caso da etapa aterro sanitário, ocorre consumo negativo de energia quando a geração 

de energia a partir do biogás de aterro é maior que o consumo energético do próprio aterro. 

Embora a rotina de custos do IWM-2 não tenha sido utilizada para definição dos 

custos de operação do sistema, como anteriormente referido no Capítulo 4.3.3, foram utiliza-

dos apenas os resultados para as receitas advindas da comercialização de matérias recicláveis, 

do composto e da energia elétrica gerada (Tabela 6.13).  

Como a unidade funcional do inventário é t/a (toneladas de resíduos por ano), to-

dos os valores apresentados nas Tabelas 6.11, 6.12 e 6.13 são em base anual. 
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Tabela 6.11 – Resultados de ICV para os Cenários avaliados utilizando o programa IWM-2: 
emissões gasosas e liquidas 

Substância e meio para o 
qual é emitido 

Total da emissão da substância por Cenário (em g/a) 

#1 BASE #2 PGTA #3 PDT #4 OGTA #5 ODT #6 DASI #7 QM #8 GICI 
Nome da substância Meio 

Amônia ar 7,421E+05 8,263E+05 6,334E+05 4,284E+05 9,133E+05 2,491E+05 2,050E+06 1,638E+06
Arsênico ar -6,477E+04 -1,688E+05 -1,297E+05 -4,034E+05 -1,919E+05 -5,595E+05 -1,481E+05 -1,865E+05
Cádmio ar -1,230E+01 -3,129E+02 -9,616E+01 -6,350E+02 -5,428E+02 -6,156E+02 5,724E+02 4,260E+02
Dióxido de carb. ar 1,005E+11 9,713E+10 7,989E+10 4,939E+10 -2,266E+10 -2,781E+10 2,964E+11 2,058E+11
Monóxido de carb. ar 9,451E+07 2,331E+07 8,189E+07 -7,309E+07 -1,439E+07 -4,627E+07 -2,291E+07 -1,472E+07
Cromo ar 3,81E+01 3,624E+02 5,774E+01 7,925E+02 1,744E+02 1,862E+02 1,476E+03 1,195E+03
Cobre ar 1,408E+02 1,704E+03 2,534E+02 4,093E+03 9,245E+02 9,865E+02 5,515E+03 5,293E+03
Óxido nitroso ar 1,748E+03 -1,035E+06 -5,007E+05 -3,735E+06 -2,922E+06 -2,596E+06 1,170E+05 -1,702E+06
Dioxinas ar 3,400E-02 2,450E-02 3,040E-02 7,200E-03 8,800E-03 1,080E-02 1,790E-02 1,420E-02
Ácido clorídrico ar 1,632E+06 1,318E+05 1,031E+06 -1,567E+06 -6,688E+05 -2,486E+05 -1,253E+06 -9,228E+05
Ácido fluorídrico ar 2,495E+05 1,342E+05 2,018E+05 1,108E+04 9,829E+04 1,596E+05 5,718E+04 5,394E+04
Ácido sulfídrico ar 3,660E+06 2,372E+06 3,306E+06 3,442E+05 1,038E+06 1,098E+06 4,602E+04 8,803E+04
Chumbo ar 5,198E-04 1.465E+05 1,033E+05 3,431E+05 1,624E+05 4,445E+05 1,357E+05 1,620E+05
Mercúrio ar 8,902E+00 1,322E+03 -4,689E+01 2,763E+03 -9,673E+01 -2,930E+01 1,132E+04 7,941E+03
Metano ar 7,126E+09 4,572E+09 6,414E+09 5,459E+08 1,874E+09 2,028E+09 -1,561E+07 1,435E+07
Níquel ar -1,842E+03 -1,055E+04 -3,439E+03 -2,262E+04 -9,695E+03 -1,191E+04 -5,278E+03 -5,548E+03
NOx ar 2,108E+08 9,120E+07 1,607E+08 -6,014E+07 -3,373E+07 -9,281E+07 4,129E+06 5,072E+06
SO2 ar -1,207E+07 -8,081E+07 -3,082E+07 -1,662E+08 -1,504E+08 -1,277E+08 -9,782E+07 -1,121E+08
Zinco ar 1,266E+03 2,048E+03 5,231E+02 2,812E+03 -1,112E+03 -1,736E+03 1,568E+04 1,313E+04
Amônio (íon) água 3,760E+05 1,312E+06 6,592E+05 3,803E+06 2,788E+06 4,840E+06 5,776E+05 3,858E+06
Arsênico água -2,500E+03 -1,735E+04 -7,019E+03 -3,253E+04 -1,523E+04 -1,850E+04 -1,309E+04 -1,300E+04
Bário água -7,143E+04 -6,767E+05 -2,491E+05 -1,307E+06 -4,978E+05 -7,368E+05 -4,489E+05 -4,127E+05
Cádmio água 9,320E+01 -1,845E+02 1,265E+00 -5,734E+02 2,348E+02 -3,287E+02 -5,662E+01 1,719E+01
DQO água -4,388E+08 -8,334E+08 -5,496E+08 -1,444E+09 -1,501E+09 -1,082E+09 -1,185E+09 -1,489E+09
Cromo água -1,355E+04 -8,931E+04 -3,672E+04 -1,673E+05 -8,095E+04 -9,752E+04 -6,801E+04 -6,814E+04
Cobre água 3,505E+03 -1,883E+04 -1,638E+03 -3,774E+04 7,430E+03 8,961E+01 -8,54E+03 -2,43E+03
Dioxinas água 1,000E-03 8,000E-04 1,100E-03 2,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 1,000E-04 0,000E+00
Fluoreto água 8,767E+02 -2,696E+02 4,328E+02 -1,721E+03 -1,751E+03 -2,172E+03 -4,686E+02 -1,189E+03
Chumbo água -6,307E+03 -4,482E+04 -1,811E+04 -8,581E+04 -3,921E+04 -5,074E+04 -3,215E+04 -3,192E+04
Mercúrio água 2,269E+01 4,806E+01 3,275E+01 8,391E+01 9,504E+01 9,466E+01 5,227E+01 6,375E+01
Níquel água -5,769E+03 -4,257E+04 -1,712E+04 -8,026E+04 -3,785E+04 -4,597E+04 -3,224E+04 -3,223E+04
Nitrato água 8,150E+06 1,551E+07 1,029E+07 2,687E+07 2,796E+07 2,060E+07 2,154E+07 2,716E+07
Fenóis água -3,987E+03 -1,572E+04 -8,595E+03 -3,141E+04 -2,680E+04 -3,353E+04 -1,296E+04 -1,566E+04
Fosfato água 1,385E+05 -1,001E+05 6,714E+04 -2,428E+05 3,011E+05 2,740E+04 1,717E+05 3,218E+05
Zinco água -7,622E+03 -7,943E+04 -2,886E+04 -1,524E+05 -6,382E+04 -8,013E+04 -5,964E+04 -5,750E+04

Obs.: Valores positivos indicam emissão ao ambiente, e valores negativos indicam que houve um benefício 
ambiental, pois a substância deixou de ser emitida ao ambiente, por meio da reciclagem de materiais ou 
por tratamento biológico ou térmico. 

Tabela 6.12 – Resultados de ICV para as etapas do gerenciamento para os Cenários avaliados 
utilizando o programa IWM-2: uso ou economia de energia 

Etapa do ge-
renciamento 

Uso ou economia de energia por etapas do gerenciamento por Cenário (em GJ/a) 

#1 BASE #2 PGTA #3 PDT #4 OGTA #5 ODT #6 DASI #7 QM #8 GICI 

Coleta 105.841 139.204 116.665 203.675 182.175 130.671 138.394 184.985
Triagem 5.318 15.461 9.989 20.563 102.957 19.965 16.456 20.554
Trat. Biológico 2.608 3.689 10.379 -12.768 -14.529 -47.863 3.979 -63.238
Trat. Térmico 0 -162.418 0 -227.967 -447.417 0 -750.783 -540.424
Aterro Sanitário 147.406 -57.666 -86.655 7.997 -10.119 -9.005 21.658 13.418
Reciclagem -408.032 -982.444 -625.317 -1.808.648 -1.613.689 -1.710.419 -1.044.141 -1.284.284
Total -144.459 -1.039.171 -571.619 -1.808.111 -1.792.095 -1.608.747 -1.608.140 -1.661.118

Obs.: Resultados incluem gastos de energia elétrica, combustível (gasolina ou diesel) e gás natural. Valores de 
consumo de energia são positivos, e valores de economia ou de geração líquida de energia estão em va-
lores negativos. 
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Tabela 6.13 – Resultados do ICV para as etapas do gerenciamento para os Cenários avaliados 
utilizando o programa IWM-2: receitas de comercialização de subprodutos 

Receitas de 
subprodutos 

Uso ou economia de energia por etapas do gerenciamento por Cenário (em R$/a) 

#1 BASE #2 PGTA #3 PDT #4 OGTA #5 ODT #6 DASI #7 QM #8 GICI 

Coleta 0 2.323.755 0 6.882.291 10.681.944 0 0 0
Triagem 11.365.560 21.652.470 14.346.355 37.467.144 38.926.485 28.792.099 29.852.788 37.664.434
Trat. Biológico 911.165 4.922.824 4.720.390 9.235.222 3.154.315 25.387.878 254.900 3.025.589
Trat. Térmico 0 3.783.837 0 5.383.353 9.560.894 0 18.616.070 13.073.307
Aterro Sanitário 0 3.375.636 4.709.223 445.255 1.385.177 1.509.339 0 18.172
Reciclagem 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 12.276.725 36.058.522 23.775.968 59.413.265 63.708.815 55.689.316 48.723.758 53.781.502

Obs.: Resultados incluem receitas da comercialização de subprodutos gerados por cenário, como venda de ma-
teriais recicláveis, de composto e de energia elétrica (não foi considerada venda de vapor dos processos 
térmicos). 

 

O aparecimento, em alguns Cenários, de valores de receita para a etapa de coleta 

(Tabela 6.13) deve-se ao fato do IWM-2 considerar os custos de coleta que deixam de existir 

nos cenários que têm coleta “por tipo de material” como receita, uma vez que isso implica em 

um menor gasto do órgão público no sistema de coleta. 

As receitas na etapa aterro sanitário referem-se à comercialização da energia elé-

trica gerada com utilização do biogás (não foi considerada venda de créditos de carbono). Na 

etapa reciclagem, as receitas (assim como os custos na reciclagem) foram consideradas zero 

(ver exemplo de entrada de dados na Figura AC.24 do Apêndice C), sendo que as receitas da 

comercialização dos materiais recicláveis aparecem no inventário na etapa triagem. 

 

6.4. AICV – Avaliação de impacto do ciclo de vida 

A AICV foi realiza conforme metodologia descrita no Capítulo 4.3.4, utilizando 

indicadores ambientais, econômicos e sociais. 

Todos os indicadores foram calculados por meio de planilhas eletrônicas em Excel 

desenvolvidas pelo Autor, utilizando os dados e informações apontados nos Capítulo 5 e nos 

itens anteriores deste Capítulo 6. 

 

6.4.1. Indicadores ambientais 

Nessa pesquisa, oito indicadores ambientais foram utilizados para a avaliação da 

sustentabilidade ambiental: mudanças climáticas (MuCl), toxicidade humana (ToHu), forma-
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ção de foto-oxidantes (FoFO), acidificação (Acid,  eutrofização (Eutr),  uso de energia (Uso-

En), disposição de recicláveis secos em aterro sanitário (DRecAS) e disposição de recicláveis 

orgânicos em aterro sanitário (DOrgAS). 

Foram utilizadas as equações apresentadas no Apêndice D para o cálculo dos in-

dicadores ambientais. Os primeiros cinco indicadores listados acima (MuCl, ToHu, FoFO, 

Acid e Eutr) foram calculados através das equações supracitadas utilizando os fatores de ca-

racterização da Tabela 4.2 para cada substância que contribui para o indicador em questão. O 

valor para o indicador UsoEn, já caracterizado, corresponde ao valor constante da Tabela 

6.12. Os valores calculados são apresentados na unidade kg eq/a (quilograma equivalente da 

substância padrão por ano), com exceção do “uso de energia”, que é em GJ/a. 

A normalização dos seis indicadores citados no parágrafo acima foi realizada uti-

lizando os fatores de normalização em nível mundial, para o ano de 1995, apresentados na 

Tabela 4.3, como recomendado por Guinée et al. (2001); resultando em um valor Equivalente 

Populacional – EP –, ou seja, o número de habitantes ao qual equivale o impacto ambiental 

considerado. Os valores são ainda apresentados como uma porcentagem do impacto ambiental 

causado em relação à população de Porto Alegre, dividindo o valor do Equivalente Populaci-

onal pela população total do município. Nas Tabelas 6.14 e 6.15, apresentam-se os valores 

dos indicadores ambientais calculados conforme acima. 

Tabela 6.14 – Resultados do cálculo dos indicadores ambientais MuCl, ToHu e FoFO 

Cenário 

Indicador 

MuCl ToHu FoFO 

Calculado Pop. Eq. Norm Calculado Pop. Eq. Norm Calculado Pop. Eq. Norm 

(kg CO2 eq/a) (EP hab) 
(% pop 
POA) 

(kg C6H4Cl2  
eq/a) 

(EP hab) 
(% pop 
POA) 

(kg C2H4 eq/a) (EP hab) 
(% pop 
POA) 

#1 BASE 2,644E+08 38.709 2,74 -2,160E+07 -2.454 -0,17 5,063E+04 6.297 0,45

#2 PGTA 2,020E+08 29.571 2,09 -5,899E+07 -6.703 -0,47 2,673E+04 3.325 0,24

#3 PDT 2,272E+08 33.272 2,35 -4,456E+07 -5.064 -0,36 4,371E+04 5.437 0,38

#4 OGTA 6,084E+07 8.908 0,63 -1,420E+08 -16.135 -1,14 -8,362E+03 -1.040 -0,07

#5 ODT 1,957E+07 2.866 0,20 -6,721E+07 -7.638 -0,54 2,692E+03 335 0,02

#6 DASI 1,807E+07 2.646 0,19 -1,952E+08 -22.176 -1,57 2,194E+03 273 0,02

#7 QM 2,960E+08 43.345 3,07 -5,160E+07 -5.863 -0,41 -5,292E+03 -658 -0,05

#8 GICI 2,056E+08 30.103 2,13 -6,499E+07 -7.385 -0,52 -5,552E+03 -691 -0,05
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Tabela 6.15 – Resultados do cálculo dos indicadores ambientais Acid, Eutr e UsoEn 

Cenário 

Indicador 

Acid Eutr UsoEn 

Calculado Pop. Eq. Norm Calculado Pop. Eq. Norm Calculado Pop. Eq. Norm 

(kg SO2 eq/a) (EP hab) 
(% pop 
POA) 

(kg PO4 eq/a) (EP hab) 
(% pop 
POA) 

(GJ/a) (EP hab) 
(% pop 
POA) 

#1 BASE 9,452E+04 1.787 0,13 1,909E+04 837 0,06 -1,445E+05 -2.006 -0,14

#2 PGTA -3,389E+04 -641 -0,05 -4,307E+03 -189 -0,01 -1,039E+06 -14.433 -1,02

#3 PDT 5,053E+04 955 0,07 1,033E+04 453 0,03 -5,716E+05 -7.939 -0,56

#4 OGTA -1,956E+05 -3.698 -0,26 -3,574E+04 -1.567 -0,11 -1,808E+06 -25.113 -1,78

#5 ODT -1,658E+05 -3.134 -0,22 -3,306E+04 -1.450 -0,10 -1,792E+06 -24.890 -1,76

#6 DASI -1,737E+05 -3.283 -0,23 -3,210E+04 -1.408 -0,10 -1,609E+06 -22.344 -1,58

#7 QM -9,247E+04 -1.748 -0,12 -2,229E+04 -978 -0,07 -1,608E+06 -22.335 -1,58

#8 GICI -1,070E+05 -2.022 -0,14 -2,721E+04 -1.194 -0,08 -1,661E+06 -23.071 -1,63

 

Os indicadores da Tabela 6.16 referem-se à quantidade de resíduos ainda potenci-

almente recicláveis dispostos em aterro sanitário. O indicador DRecAS mostra o porcentual  

dos resíduos recicláveis (secos) que ainda poderia ser reciclado e que vai para disposição em 

aterro sanitário; e DOrgAS indica a porcentagem de resíduos orgânicos ainda recicláveis dis-

postos em aterro sanitário. Para a tabela abaixo, foram consideradas as quantidades efetiva-

mente recuperadas como materiais recicláveis e como composto em cada Cenário (conforme 

Tabela 6.5) e considerando o potencial de resíduos recicláveis secos de 32,6 % e de resíduos 

orgânicos que podem ser reaproveitados de 48,6 % da massa total de RSU gerenciados (con-

forme Tabela 5.2).  

Tabela 6.16 – Resultados do cálculo dos indicadores ambientais DRecAS e DOrgAS 

Cenário 

Indicador 

DRecAS DOrgAS 

Calculado Pop. Eq. Norm Calculado Pop. Eq. Norm 

(%) (EP hab) 
(% pop 
POA) 

(%) (EP hab) 
(% pop 
POA) 

#1 BASE 81,9 1.157.629 81,9 97,5 1.343.319 97,5 

#2 PGTA 54,9 775.789 54,9 61,0 861.987 61,0 

#3 PDT 74,3 1.049.384 74,3 84,4 1.192.134 84,4 

#4 OGTA 13,5 190.768 13,5 15,0 211.964 15,0 

#5 ODT 24,5 343.382 24,5 27,0 381.535 27,0 

#6 DASI 30,1 425.880 30,1 20,2 285.053 20,2 

#7 QM 0 0 0 0 0 0 

#8 GICI 0 0 0 0 0 0 

 

Para uma melhor visualização e comparação dos oito indicadores ambientais, 
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apresentam-se os mesmos nas Figuras 6.12 e 6.13. O valor de cada indicador está normalizado 

em termos de equivalente populacional porcentual do impacto ambiental em termos de por-

centagem da população de Porto Alegre. Assim, um resultado de 3,07 % pop. POA para mu-

danças climáticas (MuCl) do Cenário #7 QM, por exemplo, significa que a emissão de gases 

de efeito estufa pelo sistema de gerenciamento proposto neste Cenário equivale à emissão 

anual total de 3,07 % da população de Porto Alegre (43.345 hab.). 

Figura 6.12 – Indicadores ambientais normalizados – impactos ambientais e uso de energia 

 

Na Figura 6.12, apresentam-se seis indicadores ambientais normalizados. Valores 

positivos indicam que há uma carga ou um dano ambiental, ou seja, há um impacto devido à 

emissão das substâncias. Valores negativos indicam um “impacto negativo”, ou seja, significa 

que há um benefício ambiental (em função da reciclagem de materiais e energia). 

Na Figura 6.13, são mostrados os valores comparativos para disposição em aterro 

sanitário de resíduos ainda com potencial de reciclabilidade. DRecAS mostra a quantidade de 

resíduos recicláveis secos que são dispostos em aterro em cada Cenário, e DOrgAS os resí-

duos orgânicos que vão para aterro, mas que poderiam ser reciclados.  

Analisando os indicadores ambientais verifica-se que dos seis indicadores de im-

pactos ambientais apenas “mudanças climáticas” representa dano ambiental em todos os Ce-

nários. É esse indicador que apresenta também o maior dano, chegando até 3% de todas as 

emissões de Porto Alegre. Os Cenários que mais contribuem com “mudanças climáticas” são 
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os cenários #7 QM, #1 BASE, #3 PDT, #8 GICI e #2 PGTA, nessa ordem. Há benefícios am-

bientais (valores negativos) para os indicadores “toxicidade humana” e “uso de energia” para 

todos os Cenários avaliados. O melhor desempenho para “toxicidade humana” foi nos Cená-

rios #6 DASI e #4 OGTA, sendo o pior desempenho o do #1 BASE (embora ainda represente 

um benefício ambiental em termos de toxicidade humana). Todos os Cenários resultaram em 

ganho de energia (benefício), com os melhores desempenhos dos Cenários #4 OGTA e #5 

ODT, seguidos logo após pelos #6 DASI, #7 QM e #8 GICI. 

O indicador “formação de foto-oxidantes” representou um beneficio ambiental 

nos Cenários #4 OGTA, #7 QM e #8 GICI e um dano ambiental para os demais Cenários, 

com os Cenários #1 BASE e #3 PDT apresentando os piores desempenhos nesse indicador. 

Os indicadores “acidificação” e “eutrofização” tiverem valores menores compa-

rados com os demais. Nos dois indicadores, nos Cenários #1 BASE e #3 PDT, houve impacto 

ou dano ambiental, e nos demais Cenários ocorreu benefício ambiental. 

Figura 6.13 – Indicadores ambientais normalizados – disposição de recicláveis em aterro 
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situam-se os Cenários #4 OGTA, #3 ODT e #6 DASI. Os indicadores estão zerados para os 

Cenários #7 QM e #8 GICI, pois em ambos todos os resíduos e rejeitos são encaminhados 

para incineração, sendo que somente cinzas são dispostos em aterro sanitário; não havendo, 

portanto, disposição em aterro nem de recicláveis secos nem de recicláveis orgânicos. 

Considerando as metas de redução de disposição de recicláveis em aterro sanitário 

estabelecidas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2012) – embora ainda não 

publicado oficialmente, já está disponível uma versão final do Plano na página do Ministério 

do Meio Ambiente –, que é de redução de 60 % até 2031 para resíduos recicláveis secos e 

resíduos orgânicos, tem-se que somente os Cenários #2 PGTA e #3 PDT não atendem estas 

metas, sendo que os demais cenários atendem com folga estes metas estabelecidas. 

 

6.4.2. Indicadores econômicos 

Os cálculos dos custos dos sistemas foram feitos com base nos dados apresentados 

no Capítulo 5.4.2, sendo que os custos de coleta vêm da Tabela 6.7, e os custos de tratamento 

foram calculados com base nas equações da Tabela 4.4 (considerando o tempo de 12 anos 

para a amortização dos custos de investimento). Já as receitas por Cenário da Tabela 6.17 re-

ferem-se às receitas da comercialização de produtos secundários da reciclagem (materiais 

recicláveis, composto e energia) e vêm do inventário realizado pelo programa IWM-2 (Tabela 

6.13). O custo líquido total é o custo total por cenário subtraído da receita de comercialização 

de materiais, subprodutos e energia. 

Tabela 6.17 – Custos e receitas por Cenário 

Cenário 

Custo por etapa e custo gerenciamento direto DMLU
Custo total 

anual 
Receita  

total anual 
Custo lí-

quido total Coleta Tratamento 
Disposição 

final 
DMLU 

R$/a R$/a R$/a R$/a R$/a R$/a R$/a 

#1 BASE 36.493.237,00 4.362.920,00 24.313.001,00 36.686.207,00 101.855.364,00 12.276.725,00 89.578,639,00

#2 PGTA 56.705.569,00 30.390.050,00 17.318.603,00 36.686.207,00 137.451.281,00 36.058.522,00 105.041.907,00

#3 PDT 51.873.744,00 14.910.486,00 22.021.858,00 36.686.207,00 125.492.295,00 23.775.968,00 101.716.327,00

#4 OGTA 76.222.372,00 47.560.207,00 6.221.720,00 36.686.207,00 158.847.714,00 59.413.265,00 107.277.241,00

#5 ODT 69.347.878,00 33.612.865,00 10.384.136,00 36.686.207,00 142.188.294,00 63.708.815,00 86.322.271,00

#6 DASI 51.262.627,00 53.945.901,00 11.333.396,00 36.686.207,00 142.326.872,00 55.689.316,00 97.538.815,00

#7 QM 54.030.318,00 51.757.851,00 5.526.610,00 36.686.207,00 147.999.986,00 48.723.758,00 99.276.228,00

#8 GICI 70.411.934,00 52.431.649,00 3.901.445,00 36.686.207,00 153.924.706,00 53.781.502,00 109.649.733,00

 

Na Tabela 6.18, apresentam-se os indicadores econômicos calculados com base 
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nas informações descritas no Capítulo 5.4.2 e nos dados da Tabela 6.17. Na definição desses 

indicadores, tanto a população total atendida quanto a quantidade total de resíduos gerencia-

dos foram consideradas iguais em todos os Cenários. 

Tabela 6.18 – Resultados do cálculo dos indicadores econômicos 

Cenário 

Indicador 
Custo líquido (Custo – Receita) % do orçamento 

PMPA 
% do salário 

mínimo 
Relação recei-
ta e despesa  Por tonelada Por domicílio Por pessoa 

R$/t R$/dom·a R$/hab·a % Orçamento % SM Rec./Desp. 

#1 BASE 218,46 171,16 63,39 3,7 0,87 1,10 

#2 PGTA 256,17 200,70 74,33 4,4 1,02 0,96 

#3 PDT 248,06 194,35 71,98 4,2 0,98 0,98 

#4 OGTA 261,62 204,97 75,92 4,5 1,04 0,95 

#5 ODT 210,52 164,94 61,09 3,6 0,83 1,09 

#6 DASI 237,87 186,37 69,03 4,1 0,94 1,01 

#7 QM 242,11 189,69 70,25 4,1 0,96 1,00 

#8 GICI 267,41 209,51 77,60 4,6 1,06 0,94 

 

Na Tabela 6.18 acima, o valor “custo líquido” refere-se ao custo total do sistema 

de gerenciamento de resíduos subtraída a receita total anual por comercialização dos subpro-

dutos (valores da Tabela 6.17). Já para o indicador “relação receita e despesa”, considerou-se 

também que o valor da receita relativa à “Taxa de Coleta de Resíduos” seria constante para 

todos os Cenários no valor de R$ 99.561,329,00 por ano. Esse indicador representa, portanto, 

a autossustentabilidade do sistema em relação aos custos financeiros. 

Graficando os resultados para os seis indicadores econômicos, tem-se as Figuras 

6.14 e 6.15 apresentadas a na sequência.  Embora os três indicadores econômicos da Figura 

6.14 tenham valores absolutos distintos, eles trazem em si a mesma informação, pois tanto a 

quantidade total de resíduos gerenciados, como a população total atendida e o número de do-

micílios foram considerados como iguais e constantes em todos os cenários. Mantiveram-se 

os três indicadores, pois as informações podem ajudar os decisores finais na tomada de deci-

são sobre a hierarquização da sustentabilidade dos cenários. 

Os custos por tonelada gerenciada variam de R$ 210,52/t a R$ 267,41/t; os custos 

anuais por domicílio ficam na faixa de R$ 164,94/dom·a a R$ 209.51,35/dom·a e os custo por 

pessoa variam de R$ 61,09/pes·a a 77,60/pes·a. Ordenando os cenários de menor ao maior 

custo, tem-se o seguinte: #5 ODT, #1 BASE, #6 DASI, #7 QM, #3 PDT, #2 PGTA, #4 OGTA 

e #8 GICI.  
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Figura 6.14 – Indicadores econômicos para os Cenários – custos em Reais (R$) 

 

Figura 6.15 – Indicadores econômicos para os Cenários – valores porcentuais dos cus-
tos em relação ao orçamento e do salário mínimo, e relação entre receita e despesa 

 

Obs.: Os indicadores “% do Orçamento PMPA” e “% Salário Mínimo” indicam, respectivamente, a 
porcentagem do custo líquido total do sistema de gerenciamento de RSU em relação ao orçamen-
to anual da Prefeitura de Porto Alegre e à porcentagem do custo por pessoa em reação ao salário 
mínimo. Já o indicador “Relação Receita/Despesa” representa a autossustentabilidade do siste-
ma, sendo que, quando esse indicador é igual a 1, indica que as receitas são iguais aos custos to-
tais; e que, quando o indicador é menor que 1, as receitas são menores que os custos totais. 

 

Os indicadores “% do orçamento PMPA” e “% salário mínimo” seguem exata-

mente a mesma ordem dos custos unitários acima, sendo que os valores variam de 3,6 a 4,6 % 

do orçamento total da Prefeitura de Porto Alegre que é gasto com gerenciamento de RSU (sa-

lienta-se que nesse valor não estão incluídos os serviços de limpeza urbana), e a porcentagem 
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gasta por pessoa com o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos fica na ordem de 1 % do 

salário mínimo em todos os cenários (variação de 0,83 a 1,06 %). 

O comportamento do indicador “relação receita/despesa” foi levemente diferente 

dos outros cinco indicadores econômicos. No Cenário #7 QM, essa relação é igual a 1; e, no 

Cenário  #6 DASI, praticamente 1, significando que, nesses cenários, as receitas (incluindo a 

“Taxa de Coleta”) se igualam aos custos totais. Nos Cenários #1 BASE e #5 ODT, as receitas 

chegam a superar em cerca de 10 % as despesas totais. Esses quatro cenários, que são os de 

menores custos unitários, são autossustentáveis em termos econômicos. Nos demais cenários, 

os custos totais superaram as receitas e a porcentagem que varia de 2 a 6 %, mostrando que, 

mesmo nesses casos, poder-se-ia ajustar a “Taxa de Coleta” de modo que não houvesse défi-

cits econômico ou financeiro. 

 

6.4.3. Indicadores sociais 

Os indicadores sociais foram calculados com a metodologia apresentada no Capí-

tulo 4.3.4 e detalhada no Apêndice E. Os dados utilizados estão mostrados no Capítulo 5.4.3 e 

na Tabela 6.5. Os resultados para os doze indicadores sociais calculados estão na Tabela 6.19. 

Identifica-se, na tabela, a etapa a qual o indicador se refere: AT – armazenamento temporário; 

C&T – coleta e transporte; e Tr – tratamento. Todos os indicadores estão normalizados entre 0 

(zero) e 1, em que: sendo 0 é a melhor situação do ponto de vista social, e 1 a pior situação. 

Tabela 6.19 – Resultados do cálculo dos indicadores sociais (normalizados) 

Cenário 

Indicador 

Odor 
(AT) 

Odor 
(Tr) 

ImVi 
(AT) 

ImVi 
(Tr) 

EsUC 
(AT) 

EsUC 
(Tr) 

EsPr 
(AT) 

Com 
(AT) 

QuEm 
(C&T) 

QuEm 
(Tr) 

QTEm TaRe 

(–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) 

#1 BASE 0,44 1,00 0,51 0,20 0,03 0,47 0,44 0,71 0,55 0,50 0,25 0,92 

#2 PGTA 0,44 0,89 0,54 0,23 0,32 0,41 0,50 0,67 0,40 0,45 0,25 0,58 

#3 PDT 0,44 1,00 0,54 0,21 0,17 0,46 0,50 0,63 0,43 0,38 0,50 0,83 

#4 OGTA 0,46 0,89 0,54 0,31 0,32 0,36 0,63 0,54 0,40 0,45 0,25 0,33 

#5 ODT 0,45 0,97 0,54 0,28 0,29 0,37 0,63 0,54 0,40 0,45 0,25 0,33 

#6 DASI 0,43 0,97 0,54 0,30 0,16 0,39 0,56 0,58 0,43 0,38 0,00 0,42 

#7 QM 0,43 0,90 0,54 0,31 0,16 0,37 0,56 0,63 0,40 0,45 0,25 0,42 

#8 GICI 0,45 0,92 0,54 0,33 0,32 0,32 0,63 0,50 0,40 0,45 0,25 0,25 

Obs.: (AT) – refere-se a indicador para a etapa de armazenamento temporário 
(C&T) – refere-se a indicador para a de coleta e transporte 
(Tr) – refere-se a indicador para a etapa de tratamento e disposição final 
Indicadores QTEm e TaRE referem-se a todo o sistema de gerenciamento de resíduos 
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Nas Figuras 6.16 a 6.18, apresentam-se graficamente os indicadores sociais nor-

malizados para os oito cenários, separados por etapas do gerenciamento: indicadores da etapa 

de armazenamento temporário (Figura 6.16), da etapa de pré-tratamento e tratamento (Figura 

6.17) e da etapa de coleta e transporte e indicadores de todo o sistema. 

Os indicadores sociais Odor e ImVi para a etapa de armazenamento temporário 

(Figura 6.16) apresentaram valores semelhantes para todos os cenários avaliados, valores es-

ses com intensidade média (valores calculados dos indicadores normalizados entre 0,43 e 

0,54). Já os indicadores EsPr e Com tiveram valores um pouco superiores, chegando até 0,71 

no Cenário #1 BASE. Para EsUC, todos os cenários ficaram abaixo de 0,32, indicando um 

baixo impacto, significando baixa necessidade de espaço urbano. 

Na etapa de tratamento (Figura 6.17), que inclui a disposição final em aterro, o in-

dicador Odor teve o pior desempenho de todos os indicadores sociais para todos os cenários, 

com valores entre 0,89 e 1,0. Os outros três indicadores tiveram bom desempenho, com valo-

res abaixo de 0,5. No indicador “qualidade dos empregos” – QuEm(Tr) –, o pior desempenho 

foi do Cenário #1 BASE, e os melhores foram os Cenários #3 PDT e #6 DASI. 

No indicador QuEm(C&T), verifica-se que a pior condição de qualidade dos em-

pregos está no Cenário #1 BASE, o cenário atual, estando todos os demais cenários em um 

mesmo nível de qualidade, um pouco superior à qualidade atual dos empregos do sistema (Fi-

gura 6.18). Em relação ao indicador QTEm – quantidade total de empregos gerados por cená-

rio –, a melhor situação está no Cenário #6 DASI, e o cenário menos favorável nesse quesito é 

o #3 PDT. Os demais cenários estão em um nível intermediário entre esses últimos dois. 

O indicador TaRe, que inclui a reciclagem de matérias, produção de composto e 

recuperação energética, apresentou o pior resultado para o Cenário #1 BASE, com valor cal-

culado e normalizado de 0,92 (1 é a pior situação). Os cenários #3 PDT e #2 PGTA vêm logo 

após. Os cenários com forte presença das tecnologias de tratamento por digestão anaeróbia e 

da incineração, respectivamente #6 DASI e #7 QM, tiveram desempenho superior, com valor 

calculado de 0,42. Os cenários otimistas construídos com participação dos técnicos do DMLU 

(#5 ODT) e com todos os atores sociais (#4 PGTA) aparecem logo após, com valor calculado 

de 0,33. O melhor desempenho, com valor de 0,25, foi o Cenário #8 GICI, que simula um 

cenário aplicando os conceitos do gerenciamento integrado, com maximização da separação 

na origem, coleta diferenciada, maximização do tratamento com minimização da disposição 

em aterro sanitário. 
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Figura 6.16 – Indicadores sociais normalizados – etapa de armazenamento temporário 

 

Figura 6.17 – Indicadores sociais normalizados – etapa de tratamento 

 

Figura 6.18 – Indicadores sociais normalizados – etapa de coleta e de todo o sistema 
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Na Figura 6.19, apresenta-se um gráfico radar com todos os indicadores sociais 

para todos os cenários estudados. 

Figura 6.19 – Indicadores sociais normalizados para os Cenários – todos indicadores 
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pectos, pela análise da Figura 6.19, não ficam claros quais são os cenários de melhor desem-

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
Odor(AT)

Odor(Tr)

ImVi(AT)

ImVi(Tr)

EsUC(AT)

EsUC(Tr)

EsPr(AT)

Com(AT)

QuEm (C&T)

QuEm(Tr)

QTEm

TaRe

#1 BASE

#2 PGTA

#3 PDT

#4 OGTA

#5 ODT

#6 DASI

#7 QM

#8 GICI



IPH / UFRGS  Geraldo Antônio Reichert 

 

Capítulo 6 – Resultados e discussões  161 

penho. Em uma análise superficial, no entanto, constata-se no gráfico que os melhores de-

sempenhos são dos cenários #4 ao #8. A definição de quais são os melhores cenários do ponto 

vista social será detalhada no item 6.5 a seguir, quando se faz a hierarquização dos cenários, 

considerando todos os aspectos da sustentabilidade (ambiental, econômico e social), por meio 

do cálculo dos subíndices ambiental, econômico e social e do índice de sustentabilidade geral. 

 

6.5. Hierarquização dos cenários 

A análise comparativa dos cenários foi feita com base nos vinte e seis indicadores 

de sustentabilidade calculados, sendo oito indicadores ambientais, seis econômicos e doze 

sociais. A hierarquização em ordem de sustentabilidade dos cenários avaliados foi realizada 

de duas maneiras. Foi feita uma ordenação com base na “percepção” pessoal dos atores soci-

ais envolvidos na pesquisa, e uma outra ordenação dos cenários foi feita com base nos resul-

tados das avaliações de AICV. 

 

6.5.1. Hierarquização por meio da ponderação dos indicadores da AICV 

A tomada de decisão sobre quais os melhores cenários de gerenciamento de RSU, 

resultando na ordenação ou na hierarquização dos cenários, mesmo com base em indicadores 

como os apresentados no item 6.4, é tarefa complexa, visto que são vinte e seis indicadores 

que podem apresentar comportamentos não lineares e não convergentes. Para facilitar a com-

preensão dos resultados do AICV e auxiliar a tomada de decisão, os indicadores foram agru-

pados na construção dos índices de sustentabilidade. 

Como os indicadores ambientais e econômicos apresentados no item 6.4 têm uni-

dades diferentes entre si, para poder ser feita a comparação entre eles e a construção do subín-

dice ambiental e do subíndice econômico, esses indicadores foram novamente agregados a 

valores entre 0 e 1, sendo que, para cada indicador, o valor 0 foi atribuído ao cenário com o 

menor valor, e o valor 1 ao cenário de maior valor, fazendo-se uma distribuição linear para os 

demais cenários. Os indicadores sociais já foram calculados de maneira normalizada para va-

lores variando entre 0 (zero) e 1 (um), sendo 0 a melhor situação e 1 a pior (ver Tabela 6.19).  

Os resultados numéricos dessa normalização entre 0 e 1 para os indicadores ambi-

entais e econômicos estão apresentados nas Tabelas AG.1 e AG.2 do Apêndice G. 

Os valores normalizados conforme descrição acima foram agrupados nos subíndi-
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ces (ambiental, econômico e social), através da multiplicação dos pesos relativos de cada in-

dicador. Esses pesos foram obtidos pela sugestão dos atores sociais participantes da pesquisa. 

As médias dos pesos atribuídos pelos grupos de atores para grupo de indicadores estão apre-

sentadas nas Tabelas 6.20 a 6.22. 

Tabela 6.20 – Pesos atribuídos pelos atores aos indicadores ambientais 
Peso 

Subíndice 
Ambiental 

Decisores ou 
atores 

Peso médio atribuído ao indicador 

MuCl ToHu FoFO Acid Eutr UsoEn DRecAS DOrgAS

3 Atores DMLU 2 2 2 2 2 3 2 2 
3 Todos atores 3 3 2 3 2 2 2 2 

Tabela 6.21 – Pesos atribuídos pelos atores aos indicadores econômicos 

Peso  
Subíndice 

Econômico 

Decisores ou 
atores 

Peso médio atribuído ao indicador 

Custo por 
tonelada 

Custo por 
domicílio 

Custo por 
pessoa 

% orçam. 
da PMPA 

% Salário 
Mínimo 

Relação 
Rec./Desp.

3 Atores DMLU 3 2 2 2 2 2 
2 Todos atores 3 2 2 2 1 2 

Tabela 6.22 – Pesos atribuídos pelos atores aos indicadores sociais 

Peso  
Subíndice 

Social 

Decisores ou 
atores 

Peso médio atribuído ao indicador 

Odor 
(AT e Tr)

ImVi 
(AT e Tr)

EsUC 
(AT e Tr)

EsPr 
(AT) 

Com 
(AT) 

QuEm 
(C&T e Tr) 

QTEm Tare 

3 Atores DMLU 3 2 2 2 2 2 2 3 
3 Todos atores 2 2 2 2 2 2 2 3 

 

Conforme se verifica nas tabelas acima, os pesos atribuídos pelos dois grupos de 

atores são muito similares. Nos indicadores ambientais, o Grupo “Atores DMLU” considerou 

mais importante o indicador “uso de energia – UsoEn”, atribuindo peso 3, com os demais 

indicadores todos com peso 2. Já os pesos com a média do Grupo “Todos Atores” julgou os 

indicadores “mudanças climáticas – MuCl”, “toxicidade humana – ToHu” e “acidificação – 

Acid” com maior importância frente aos demais (Tabela 6.20). 

Nos indicadores econômicos os dois Grupos deram maior importância ao “custo 

por tonelada”, considerando todos os outros como peso 2, com exceção do Grupo “Todos 

atores”, que atribuiu peso 1 ao indicador “% salário mínimo”, conforme apontado na Tabela 

6.21. Nos indicadores sociais o maior peso foi a taxa de recuperação – TaRe –, em ambos os 

grupos, e Odor pelo Grupo “Atores DMLU”. Todos os demais indicadores sociais foram con-

siderado como peso 2 (Tabela 6.22). 
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Os resultados dos subíndices ambiental, econômico e social, resultados da multi-

plicação dos pesos de cada indicador pelo seu valor normalizado (entre 0 e 1) estão apresenta-

dos na Tabelas AG.3 a AG.5 do Apêndice G e nas Figuras 6.20 a 6.22 a seguir. 

Figura 6.20 – Subíndices de sustentabilidade ambiental por Cenário 

 

Figura 6.21 – Subíndices de sustentabilidade econômica por Cenário 
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Figura 6.22 – Subíndices de sustentabilidade social por Cenário 
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melhor desempenho, ficando o cenário #1 BASE na segunda colocação. O Cenário #6 DASI 

ficou em terceiro lugar no desempenho econômico, seguido pelo Cenário #7 QM em quarto. 

Os piores desempenhos econômicos, os maiores custos, ficaram com os Cenários #4 OGTA e 

#8 GICI. 

Por fim, sob o aspecto social, a variação entre os cenários também foi muito pe-

quena, todos apresentando um desempenho social muito similar. Com uma pequena vanta-

gem, o melhor cenário é #4 OGTA, seguido pelos #6 DASI e pelo #5 ODT. Os piores desem-

penhos sociais foram para os cenários #1 BASE, #3 PGTA e #2 PDT, sendo que os cenários 

#7 QM e #8 GIGI apresentaram desempenho social intermediário (ao ordenação dos cenários, 

do ponto vista ambiental, foi idêntica à ordenação sob os aspectos sociais). 

Pelo exposto acima, tem-se que o Cenário #4 OGTA teve melhor desempenho nos 

aspectos ambiental e social, ficando em 7º no aspecto econômico, uma vez que apresenta cus-

tos maiores. O Cenário #6 DASI ficou em segundo lugar em dois dos aspectos avaliados, e 

em terceiro em custos. O Cenário #3 ODT ficou em 1º no aspecto econômico e em 3º nos as-

pectos ambiental e social. 

Por outro lado, o Cenário #1 BASE apresentou os piores desempenhos em termos 

ambientais e sociais; apresentando, entretanto, um bom desempenho econômico (2º lugar). 

Verifica-se, pelo exposto acima, que avaliando individualmente os subíndices de 

sustentabilidade ambiental, econômico e social, não fica claro qual é o melhor cenário. Frente 

a isso, os três aspectos, ou os três subíndices (ambiental, econômico e social), foram agrupa-

dos para cada cenário através da ponderação com os pesos apontados pelos atores (colunas 

mais à esquerda das Tabelas 6.20 a 6.22), consolidando um índice de sustentabilidade geral. 

Uma terceira curva foi construída sem pesos para os subíndices, ou seja, considerando os três 

subíndices com peso 1.  

O índice de sustentabilidade geral combina em um único valor (que vai de 0 a 1), 

os subíndices ambiental, econômico e social. Também no cálculo desse índice geral foram 

utilizados os pesos para os aspectos avaliados e uma combinação sem diferenciação de pesos 

(todos os três com peso 1). O resultado numérico do cálculo do índice geral está na Tabela 

AG.6 do Apêndice G e de forma gráfica na Figura 6.23. 

Assim como no caso dos subíndices parciais, os resultados dos valores calculados 

do índice geral tiveram pouca diferença para as três curvas (pesos DMLU, pesos Todos Ato-

res e sem pesos). Nesse caso, entretanto, houve alteração na ordem de sustentabilidade geral 
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dos cenários, sendo que a ordem com pesos DMLU ficou idêntica à ordem sem pesos diferen-

tes para os subíndices (até mesmo porque os pesos dos Atores DMLU para os subíndices tam-

bém são iguais entre si). 

Conforme pode ser verificado na Figura 6.23, o índice geral de sustentabilidade 

resultante da AICV resultou na seguinte ordem (do melhor ao pior desempenho geral), consi-

derando os pesos dos Atores DMLU e sem adoção de pesos (todos subíndices com peso 1): 

 1º – #5 ODT (cenário otimista construído pelos atores DMLU); 

 2º – #6 DASI (cenário com biodigestão construído pelo Autor); 

 3º – #7 QM (cenário queima mássica construído pelo Autor); 

 4º – #4 OGTA (cenário otimista construído por todos os atores);  

 5º – #8 GICI (cenário gerenciamento integrado construído pelo Autor); 

 6º – #1 BASE (cenário atual); 

 7º – #2 PGTA (cenário pessimista construído por todos os atores); 

 8º – #3 PDT (cenário pessimista construído pelos atores DMLU). 

Figura 6.23 – Índices de sustentabilidade geral por Cenário 

 
Obs.: No primeiro valor entre parênteses (junto à identificação do Cenário), está a 

ordem final com os pesos DMLU e sem pesos diferentes. O segundo valor 
representa a ordem do cenário com os pesos de Todos os Atores. Quando os 
três conjuntos de pesos resultaram na mesma ordem final para o cenário, ape-
nas um valor está apresentado entre parênteses. 
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quarto; e o #2 PGTA fica em sexto, passando o Cenário #1 BASE para sétimo. 

Como pode ser visualizado na figura acima (e também na Tabela AG.6), o Cená-

rio #5 ODT é destacadamente o cenário mais sustentável em qualquer combinação de pesos 

dos subíndices. Logo em seguida, vêm três cenários com desempenho geral similar entre si 

(#6 DASI, #7 QM e #4 OGTA). O cenário #8 GICI teve um desempenho intermediário, e os 

cenários com pior desempenho (e com similaridade de pontuação entre eles) foram o #2 

PGTA, #1 BASE e #3 PDT. 

Os cenários otimistas construídos com a participação dos atores sociais ficaram 

entre os quatro cenários de melhor desempenho no índice de sustentabilidade geral, sendo que 

o primeiro colocado foi o cenário otimista construído pelos atores do DMLU (#5 ODT), tendo 

o cenário construído com a participação de todos os atores (#4 OGTA) ficado em 3º lugar 

com adoção dos pesos de Todos os Adores, e em 4º com as outras duas combinações de pe-

sos. 

Os cenários construídos com a visão pessimista (cenário que os atores julgaram 

não o ideal, mas o mais provável de ser implantado em Porto Alegre) dos atores sociais con-

firmam essa visão, tendo sido ordenados nas últimas posições, juntamente com o cenário atual 

(#1 BASE), mostrando que o modelo atualmente utilizado em Porto Alegre pode ser muito 

melhorado em termos de sustentabilidade. 

 

6.5.2. Hierarquização com base na “percepção” dos atores 

Os resultados da montagem dos cenários com a participação dos atores sociais fo-

ram sistematizados em termos de fluxo de massa (quantidades de resíduos) para as etapas de 

coleta, tratamento e disposição final. Essa sistematização está apresentada no item 6.2.9, na 

Tabela 6.4 e nas Figuras 6.9, 6.10 e 6.11. Esses resultados foram enviados aos atores sociais 

participantes da pesquisa para que eles fizessem a hierarquização ou a ordenação da sustenta-

bilidade dos oito cenários com base apenas em sua “percepção pessoal”, considerando os as-

pectos de sustentabilidade ambiental, econômica e social.  

Por meio do instrumento de pesquisa apresentado no Apêndice B, os atores orde-

naram de 1 a 8 os cenários, sendo 1 o cenário mais sustentável e 8 o menos sustentável, na 

visão do participante da pesquisa, e apenas com base no fluxo de massa em cada cenário, sem 

conhecimento dos indicadores e dos índices de sustentabilidade. 

Os resultados destas ordenações foram tabulados em termos de médias das respos-
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tas ao questionário aplicado (Apêndice B), separando-se as informações por tipo de grupo 

(“Atores DMLU” e “Todos Atores”). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 

6.23. Na mesma tabela, apresenta-se também, para fins de comparação, a hierarquização re-

sultante da AICV. 

Tabela 6.23 – Hierarquização dos cenários com base na percepção dos atores e nos 
resultados da AICV 

Ordem de 
sustentabilidade 

Resultado da AICV 
(Pesos DMLU e sem / Pesos Todos) 

“Percepção” por Grupo de Atores 
Atores DMLU Todos Atores 

1º #5 ODT #5 ODT #4 OGTA 
2º #6 DASI #6 DASI #5 ODT 
3º #7QM / #4 OGTA #4 OGTA #8 GICI 
4º #4 OGTA / #7 QM #2 PGTA #6 DASI 
5º #8 GICI #3 PDT #2 PGTA 
6º #1 BASE / #2 PGTA #8 GICI #7 QM 
7º #2 PGTA / #1 BASE #1 BASE  #3 PDT 
8º #3 PDT #7 QM #1 BASE 

 

A discussão sobre a hierarquização dos cenários por meio da AICV e a hierarqui-

zação feita pela “percepção” ou pelo “sentimento” dos atores é feita no próximo item. 

 

6.5.3. Comparação da hierarquização dos cenários por meio da AICV e da per-
cepção dos atores 

Nas quatro figuras na sequência, apresenta-se uma comparação entre o resultado 

da hierarquização dos cenários feita com aplicação da AICV e os resultados da hierarquização 

feita pelos atores com base apenas na percepção pessoal a partir do fluxo de massa dos resí-

duos em cada um dos cenários. Os atores não tiveram acesso aos resultados da AICV nessa 

etapa de hierarquização dos cenários.  

Na Figura 6.24, mostra-se a comparação entre a hierarquização dos cenários com 

base no índice de sustentabilidade geral calculado pela AICV (com ponderação entre os su-

bíndices ambiental, econômico e social, adotando os dos Atores DMLU/sem pesos e com os 

pesos de Todos os Atores) e as hierarquizações feitas pelos Atores DMLU e por Todos os 

Atores com base apenas na sua percepção. 

Analisando a Figura 6.24, conclui-se que, na avaliação feita pelos atores somente 

com base na percepção, a partir da análise dos fluxos de massa dos cenários, os dois grupos de 

atores sociais (“Atores DMLU” e “Todos Atores”) escolheram como o cenário mais sustentá-

vel justamente o cenários definido por cada grupo como “seu” cenário otimista: os atores 
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DMLU definiram o cenário #5 ODT como o melhor (lembrando que esse cenário foi definido 

pela participação dos atores do DMLU) e o grupo “Todos atores” definiram o cenário #4 OG-

TA como o melhor, cenário esse construído com a visão otimista de todos os atores (na Tabe-

la 6.3 está definido quem participou na construção de cada um dos oito cenários). Os atores 

sociais não tinham conhecimento, no momento da hierarquização dos cenários com base em 

sua percepção, sobre quem foi responsável pela construção de cada um dos cenários, já que os 

mesmo sempre foram identificados pelos números e as siglas (siglas essas cujo significado era 

desconhecido pelos atores). 

Figura 6.24 – Hierarquização AICV (Geral) × percepção dos atores (DMLU e Todos) 

 

 

Os dois cenários definidos pela “percepção Atores DMLU” como os mais susten-

táveis coincidiram exatamente com os dois primeiros da ordenação resultante da AICV, ou 

seja, os atores do DMLU tiveram a mesma percepção de sustentabilidade que a ordenação 

resultante da avaliação de impacto do ciclo de vida. Também houve aderência ao resultado da 

AICV para a ordem de hierarquização do Cenário #1 BASE, que ficou em 7º lugar na avalia-

ção da AICV (pesos de “Todos Atores”) e na avaliação por parte dos “Atores DMLU”. Nos 

demais cenários, entretanto, não se verificou essa aderência. O Cenário com forte participação 

da incineração, o #7 QM, que ficou em 3º no índice geral de sustentabilidade com pesos 

DMLU e sem pesos (e em 4º com pesos Todos Atores), foi classificação como a última opção 

pela percepção dos Atores DMLU. 

Já a hierarquização feita pela opinião de “percepção de Todos Atores” não teve 

nenhuma aderência exata, embora tenha apresentado valores próximos.  
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Na opinião de percepção de Todos Atores, o Cenário mais sustentável é o que foi 

construído por eles mesmos (como já referido ates nesse item) – o Cenário #4 OGTA –, fi-

cando o cenário com melhor desempenho segundo o índice de sustentabilidade geral em se-

gundo lugar na percepção de “Todos Atores”. Verifica-se que o Cenário #8 GICI (construído 

com base no conceito de gerenciamento integrado) está em 3º lugar na opinião de “Todos 

Atores”, mostrando uma importantização desse conceito para esses atores. Da mesma forma, 

o Cenário #7 QM, que ficou em último na opinião “Atores DMLU”, ficou em 6º na opinião de 

“Todos Atores”, indicando uma restrição um pouco menor à incineração dos atores não per-

tencentes ao DMLU em relação aos atores do DMLU. 

Nas Figuras 6.25, 6.26 e 6.27, são apresentadas, respectivamente, as comparações 

entre as hierarquizações dos atores sociais e os resultados da AICV ambiental (subíndice am-

biental), AICV econômico (subíndice econômico) e AICV social (subíndice social). Nessas 

comparações foi utilizado somente um resultado de AICV, uma vez que não houve diferença 

na hierarquização dos cenários com base nos subíndices adotando os diferentes sistemas de 

pesos. 

Figura 6.25 – Hierarquização AICV (Ambiental) × percepção dos atores (DMLU e Todos) 

 

 

Da Figura 6.25, tem-se que, para a AICV com os critérios ambientais, apenas um 
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#1 BASE em 7º), sendo que dois cenários diferem apenas em um nível de hierarquia. Já avali-

ando a opinião de “Todos Atores”, não se verifica nenhuma aderência exata, sendo que em 

quatro cenários, houve variação de apenas um nível entre a opinião de todos os atores e o re-

sultado da AICV Ambiental. 
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Considerando a AICV com os critérios econômicos (Figura 6.26), tem-se duas 

aderências exatas com a opinião dos “Atores DMLU” e apenas uma com um nível de diferen-

ça. A opinião “Todos Atores” não teve nenhuma aderência exata e três com variação de ape-

nas um nível. 

Figura 6.26 – Hierarquização AICV (Econômico) × percepção dos atores (DMLU e Todos) 

 

 

Para os aspectos sociais verifica-se apenas uma aderência exata da AICV Social 

com a opinião “Atores DMLU” (Cenário #6 DASI em 2º lugar) e nenhuma com diferença de 

um nível, sendo que, para a comparação com a opinião de todos os atores, resulta em três ade-

rências exatas e quatro variações de apenas um nível. 

Figura 6.27 – Hierarquização AICV (Social) × percepção dos atores (DMLU e Todos) 
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res sociais participantes da pesquisa, opinião essa apenas em relação à percepção dos atores 

em relação ao fluxo de massa dos cenários (foi utilizado o instrumento de pesquisa do Apên-

dice B), há uma similaridade dos grupos de atores em relação a sua percepção da hierarquiza-

ção geral dos cenários com o resultado da AICV Ambiental. Quando se avalia os critérios 

econômicos, tem-se uma vantagem da hierarquização do grupo “Atores DMLU”, ou seja, a 

opinião da hierarquização geral dos cenários na opinião dos “Atores DMLU” tem forte ade-

rência aos resultados da AICV Econômico. Com os critério sociais, o resultado é inverso, a 

aderência da opinião do grupo “Todos Atores” é muito maior que a do grupo “Atores 

DMLU”. 

 

6.5.4. Análise de robustez ou sensibilidade da hierarquização final 

Como já referido anteriormente, a construção do índice geral de sustentabilidade 

não tem um significado físico, apenas serve para ajudar a organizar as informações em um 

único número (o valor do índice calculado), de modo a facilitar a tarefa do decisor de visuali-

zar a alternativa, ou o cenário, mais sustentável para as condições avaliadas. 

Nesta pesquisa, a hierarquização final dos cenários avaliados foi feita com base 

nos índices de sustentabilidade geral de cada cenário conforme já apresentado. Com os pesos 

relativos definidos pelos atores (Tabelas 6.20, 6.21 e 6.22), duas ordens de hierarquização dos 

cenários foram encontradas, como se mostrou na Figura 6.23. Essas hierarquizações podem 

ser vistas também na Tabela 6.24, nas colunas “a” e “z”, respectivamente os resultados com 

pesos iguais (também pesos dos Atores DMLU, que atribuíram pesos iguais a todos os subín-

dices – igual a 3) e com os pesos de Todos os Atores (peso social = 3; peso ambiental = 3; 

peso econômico = 2). 

Conforme apresentado no Capítulo 4, da metodologia, os pesos atribuídos aos 

grupos de indicadores, ou subíndices, podiam variar de 0 (sem importância) a 3 (muito impor-

tante). Com essa faixa de variação de cada um dos subíndices, foram testadas todas as combi-

nações para avaliar a mudança de hierarquização dos cenários (mudança no índice de susten-

tabilidade geral), sendo as combinações de pesos dos subíndices que resultam em mudança na 

hierarquização dos cenários mostradas na Figura 6.24.  

Adotando todos os subíndices (social, ambiental e econômico) com pesos iguais 

(independe se esses pesos eram 1, 2 ou 3), sempre resultou na mesma ordem dos cenários. Por 

essa razão, adotou-se, neste estudo de sensibilidade de alteração de cenários, somente peso 
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igual a 1. Combinações com subíndices com pesos 0 (zero) não foram consideradas, pois en-

tende-se que, em uma análise de sustentabilidade, todos os três aspectos da sustentabilidade 

devam ser considerados.  

Como resultado, obtiveram-se 25 combinações de pesos diferentes, conforme Ta-

bela 6.24 abaixo, resultando em nove cenários diferentes, sendo esses cenários apresentados 

na Tabela 6.25 classificados por grupos de combinações de pesos que resultam em um mesmo 

cenário. 

Tabela 6.24 – Alteração da ordem de hierarquização dos cenários (índice de sustentabilidade 
geral) em função dos pesos dos subíndices  

Cenários e 
Pesos 

Ordem de hierarquização dos Cenários em função dos pesos 

C
en

ár
io

 

#1 BASE 6 4 4 8 6 5 8 7 6 7 5 4 7 5 8 7 6 7 5 4 7 7 5 8 7 
#2 PGTA 7 7 7 6 7 7 6 6 7 6 7 7 6 7 6 6 7 6 7 8 6 6 7 6 6 
#3 PDT 8 8 6 7 8 8 7 8 8 8 8 6 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 
#4 OGTA 4 5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 
#5 ODT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
#6 DASI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
#7 QM 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
#8 GICI 5 6 8 5 5 6 5 5 5 5 6 8 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5 6 5 5 

P
es

os
 Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ambiental 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 
Econômico 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

Identificação  
 da ordem 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 

Tabela 6.25 – Diferentes cenários por grupos de combinações de pesos 

Cenários e 
Pesos 

Ordem de hierarquização dos Cenários em função dos pesos 
(Classificados por grupos de pesos) 

C
en

ár
io

 

#1 BASE 6 4 5 4 7 7 8 4 8 
#2 PGTA 7 7 7 7 6 6 6 8 6 
#3 PDT 8 8 8 6 8 8 7 7 7 
#4 OGTA 4 5 4 5 4 3 3 5 3 
#5 ODT 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
#6 DASI 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
#7 QM 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
#8 GICI 5 6 6 8 5 5 5 6 5 

P
es

os
 Social 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 1 1 2 3 3 

Ambiental 1 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 
Econômico 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 
Grupo  

de pesos 
1 

a, e, i, q 
2 
b 

3 
f, k, n, s, x 

4 
c, l 

5 
r, v, j 

6 
h, m, p, u, z 

7 
d, g, o 

8
t 

9 
y 
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Com base nas informações das Tabelas 6.24 e 6.25, pode-se concluir que: 

 A hierarquização final dos cenários, com base na metodologia de atribuição de 

pesos aos indicadores e aos subíndices, definindo assim o índice se sustentabili-

dade geral, mostrou-se bastante robusta, especialmente em ralação à manutenção 

dos primeiros dois cenários (os dois mais sustentáveis com base no índice se sus-

tentabilidade geral, ou seja, os Cenários #5 ODT e #4 OGTA), que se mantêm 

assim em todas (100 %) as possibilidades de combinações de pesos dos subíndi-

ces; ocorrendo apenas alteração em uma das combinações (coluna “y” da Tabela 

6.24), quando há uma inversão entre o primeiro e o segundo colocado; 

 O Cenário #7 QM está em terceiro em 64 % das possíveis combinações de pe-

sos, estando em 4º nas demais. O Cenário #7 QM perde a terceira colocação 

sempre que os aspectos ambientais tiverem peso superior aos outros dois aspec-

tos, mostrando o menor desempenho ambiental desse cenário em relação aos três 

primeiros; 

 O Cenário #4 OGTA está em terceiro em 36 % das possíveis combinações de 

pesos, sendo que nas demais combinações aparece em 4º ou 5º lugar. Esse cená-

rio perde posições na hierarquiza quando são atribuídos pesos maiores ao subín-

dice econômico em relação aos demais, mostrando que este cenário resulta em 

elevados custos de gerenciamento; 

 O Cenário #8 GICI aparece como quinto em 64 % das combinações de pesos. 

Quando o peso dos aspectos econômicos é aumentado em reação, principalmen-

te, aos ambientais, o cenário vai para 6º chegando até 8º (pior desempenho entre 

todos os cenários) quando o peso econômico é 3, o ambiental  é 1 (ver Grupo de 

pesos 4, na Tabela 6.25). Isto porque, embora o cenário tenha bom desempenho 

ambiental, é o que tem os maiores custos; 

 Em todas as combinações de pesos, os cenários construídos com a visão pessi-

mista dos atores sociais envolvidos na pesquisa (Cenários #2 PGTA e #3 PDT) 

ficarem sempre entre a 6ª e a 8ª colocação, mostrando que seu desempenho geral 

fraco não se altera muito com os diferentes pesos adotados; 

 Já o Cenário #1 BASE (cenário atual), em função de seu fraco desempenho am-

biental e seu excelente desempenho econômico (baixos custos em relação aos 

demais cenários, ficando em 2º no subíndice econômico) se classifica em ordem 

4º quando se adota peso maior para subíndices econômico,  chegando a 8º (últi-
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ma) quando pesos maiores são adotados nos aspectos ambientais. 

 

6.6. Análise dos impactos por etapa do sistema 

Neste item, será apresentada uma discussão sobre os aspectos ambientais e 

econômicos fazendo-se a separação desses impactos por etapa do sistema de gerenciamento 

de resíduos. Os resultados de AICV são apresentados para os quatro cenários de melhor de-

sempenho segundo o íncide de sustentabilidade geral e para o cenário atual. Os aspectos soci-

ais já foram separados por etapa pela própria metodologia adotada para o cálculo dos indica-

dores sociais, e esta discussão já está apresentada no item 6.4.3. 

 

6.6.1. Aspectos ambientais 

Utilizando a mesma metodologia de cálculo dos indicadores ambientais de AICV 

aplicada para a comparação entre os cenários, e dados de ICV constantes no Apêndice F, cal-

culou-se os impactos dos seis indicadores ambientais (UsoEn, MuCl, FoFO, Acid e Eutr) para 

cada etapa do gerenciamento verificando as contribuições específicas para os quatro cenários 

mais sustentáveis (#4 OGTA, #5 ODT, #6 DASI e #7 QM) e para o cenário atual (#1 BASE), 

conforme apresentado nas Figuras 6.28 a 6.33). 

Figura 6.28 – Impactos ambientais por etapa: uso de energia 
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Figura 6.29 – Impactos ambientais por etapa: mudanças climáticas 

 

Figura 6.30 – Impactos ambientais por etapa: toxicidade humana 

 

Figura 6.31 – Impactos ambientais por etapa: formação de foto-oxidantes 
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Figura 6.32 – Impactos ambientais por etapa: acidificação 

 

Figura 6.33 – Impactos ambientais por etapa: eutrofização 
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os outros foi justamente a etapa de coleta que resultou no maior valor para o in-

dicador “uso de energia”. Em função desse elevado consumo de combustíveis na 

coleta, esta etapa tem também importante contribuição para o indicador “mudan-

ças climáticas”. Nos outros quatro indicadores ambientais, a contribuição da 

etapa coleta também é significativa, sendo que é a segunda maior contribuição 

para os indicadores “toxicidade humana” e “ formação de foto-oxidantes”, e a de 

maior contribuição para “acidificação” e “eutrofização”, maior inclusive que as 

contribuições para estes últimos quatro indicadores que as contribuições do pro-

cesso de incineração; 

 A etapa triagem tem contribuição no indicador “uso de energia”, especialmente 

nos cenários em que são utilizados processos mecanizados. Em função desse uso 

de energia essa etapa tem contribuição na geração de impactos em todos os de-

mais indicadores ambientais, embora esta contribuição seja pouco significativa 

frente as outras etapas; 

  A etapa tratamento biológico apresenta pequena contribuições em todos os in-

dicadores ambientais avaliados, mostrando ser uma opção tecnológica muito vi-

ável em termos ambientais. No indicador “uso de energia”, por exemplo, na 

compostagem, há uso de energia e na digestão anaeróbia ocorre geração de ener-

gia líquida, resultando em geração final de energia nos cenários futuros aqui ava-

liados; 

 Os processos incineração e CDR fazem parte da etapa tratamento térmico, que 

está presente em três dos cinco cenários avaliados, no #4 OGTA e no #5 ODT, e 

é predominante no #7 QM. Nesses três cenários, o tratamento térmico é o que 

tem a segunda maior geração de energia líquida (atrás apenas da reciclagem, 

que, na verdade, nesse caso, trata-se de economia de energia). No indicador 

“mudanças climáticas”, a contribuição mais significativa nos cenários futuros 

avaliados é a da incineração, ficando atrás apenas da contribuição do aterro sani-

tário no cenário atual. Outro indicador ambiental em que a incineração apresenta 

uma contribuição significativa é em “toxicidade humana”, sendo que, nos outros 

(FoFO, Acid e Eutr), a sua contribuição é  negativa, ou seja, ocorre benefício 

ambiental. O cenário com utilização de CDR (#5 ODT) apresenta benefício am-

biental em todos os indicadores, em função de sua queima substituir o uso de ou-

tras fontes de energia. 
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 A etapa aterro sanitário (com o uso de biogás para geração de energia), que in-

clui a etapa de transbordo ou transferência, apresenta contribuição positiva, ou 

uma carga ambiental para todos os indicadores ambientais avaliados, com exce-

ção apenas para indicador “uso de energia” nos cenários #5 ODT e #6 DASI, 

que apresentam pequena geração líquida de energia. É a etapa que apresenta a 

maior contribuição ao indicador “mudanças climáticas” para os cenários avalia-

dos, com exceção para os cenários que apresentam forte presença da incineração 

(Cenários # OGTA e #7 QM), quando a incineração apresenta a maior contribui-

ção. Essa etapa mostrou também as maiores contribuições para o indicador 

“formação de foto-oxidantes” e ficou como segunda etapa que mais contribui 

(atrás apenas da etapa coleta) para “acidificação” e “eutrofização”; 

 A etapa com os maiores ganhos ambientais em todos os cenários avaliados foi a 

etapa reciclagem, comprovando a importância do processo de reaproveitamento 

e da reciclagem dos materiais recicláveis em sistemas de gerenciamento de resí-

duos. 

Avaliando as informações da Figura 6.28 (indicador “uso de energia”), verifica-se 

que, entre os processos de tratamento que geram energia (biogás de aterro, digestão anaeróbia 

e tratamento térmico), a maior geração de energia líquida vem dos processos térmicos (ver 

Cenário #7 QM na Figura 6.28). Entretanto, o cenário que tem a maior geração de energia, 

não tem o melhor resultado final para o indicador “uso de energia” (entre os quatro melhores 

cenários com base no índice de sustentabilidade final, o Cenário #7 QM é apenas o 4º classifi-

cado), visto que a reciclagem é o processo que agrega grande economia de energia ao cenário, 

e no caso da incineração, parte do material reciclável é queimada e não é reciclada, diminuin-

do assim o desempenho ambiental do cenário com forte presença da incineração no indicador 

energético. 

 Como pode ser visto na Figura 6.29, o processo de incineração é o maior contri-

buinte ao indicador “mudanças climáticas”, cerca de 19 % maior que a contribuição atual do 

aterro sanitário no Cenário #1 BASE. Considerando a contribuição total dos cenários para 

“mudanças climáticas”, tem-se que o cenário com incineração (#7 QM) contribui de 2 a 5 

vezes mais do que os outros três cenários de melhor sustentabilidade geral. 
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6.6.2. Aspectos econômicos 

A análise dos custos por etapa para os quatro cenários com melhor desempenho 

geral, comparado com o custo por etapa do cenário atual, foi realizada com os dados econô-

micos. Os resultados em termos unitários (reais por tonelada) estão apresentados na Figura 

6.34. 

Figura 6.34 – Custos por etapa e receita global por cenário 

 

 

Apresentam-se os custos para as etapas de coleta, triagem, tratamento biológico, 

tratamento térmico e aterro sanitário (no custo do aterro está incluso o custo do transbordo). O 

custo unitário total também é apresentado para cada um dos cenários. Salienta-se que este 

custo unitário total  refere-se somente à despesa total, não sendo abatido deste custo o arreca-

dado com comercialização de subprodutos (as receitas), estando portanto estes custos unitário 

totais dos cenários superiores aos da Tabela 6.18 (esses sim, são custo totais líquidos, subtra-

indo-se dos custos totais as receitas de cada cenário). 

Para cada um dos cinco cenários aqui avaliados, apresentam-se também as recei-

tas de comercialização. Em valores negativos, pois como são receitas aparecem como “custos 

negativos”. 

Algumas considerações que podem ser feitas sobre os aspectos econômicos das 

etapas são as seguintes: 

‐200,00

‐150,00

‐100,00

‐50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

#1 BASE #4 OGTA #5 ODT #6 DASI #7 QM

Cenário

C
u
st
o
 d
a 
e
ta
p
a 
(R
$
/t
)

Coleta Triagem Trat. Biol. Trat. Térm. Aterro San. Total Receita



IPH / UFRGS  Geraldo Antônio Reichert 

 

Capítulo 6 – Resultados e discussões  181 

 A etapa coleta tem os custos mais significados em todos os cenários, variando de 

45 a 60 % dos custos (ou despesas) totais; 

 Coletas diferenciadas para diferentes materiais (seletivos secos e orgânicos), 

como nos cenários #4 OGTA e #5 ODT, que oneram o sistema e elevam ainda 

mais a participação da etapa coleta no custo total; 

 No cenário atual (#1 BASE), as despesas somadas da coleta e disposição final 

em aterro correspondem a 93 % das despesas totais; 

 A adoção de tecnologias de tratamento que maximizam o aproveitamento dos re-

síduos, minimizando o envio ao aterro, implica, necessariamente, em aumento 

de investimentos e de custos do sistema. Entretanto, as receitas também crescem 

com esse aumento da reciclagem e diminuição da disposição em aterro; 

 A adoção de tecnologias como a digestão anaeróbia e a incineração apresenta 

custo unitário elevado. No caso da digestão anaeróbia (que tem forte presença no 

Cenário #6 DASI), tem-se um custo elevado para a triagem prévia dos resíduos. 

Se, por exemplo, não for feita triagem prévia, mas sim separação na origem e co-

leta diferenciada, haveria uma elevação dos custos de coleta nesse cenário, con-

forme já referido acima; 

 Entre todos os quatro cenários mais sustentáveis apresentados na Figura 6.34, o 

#7 QM (com forte presença da incineração) foi o que apresentou a menor receita 

de comercialização de subprodutos. 
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7. DISCUSSÕES COMPLEMENTARES 

7.1. Atores sociais 

Como apresentado no item 6.1 deste trabalho, foram convidadas 216 pessoas para 

participaram da pesquisa como atores sociais. Deste total, 19 são Atores DMLU, e dos 197 

classificados como Outros Atores, 115 foram convidados de forma indireta, através de envio 

do Questionário 1 de pesquisa para as secretarias executivas do comitê (Lago Guaíba), conse-

lho (Comam) ou comissão (Cauge), sendo que essas secretarias executivas fizeram a distri-

buição aos seus respectivos membros. Desse grupo obteve-se somente uma resposta.  

Os demais 42 participantes do Grupo Outros Atores receberam o questionário de 

pesquisa diretamente por e-mail enviado pelo Autor. Desses, foram recebidas 27 respostas. 

Do DMLU foram convidados 19 atores, obtendo-se 17 respostas. 

Em termos porcentuais, tem-se nível de resposta ao Questionário 1 de 20,4 % con-

siderando todos os atores convidados; 70,5% se forem excluídos os atores convidados de for-

ma indireta (Lago Guaíba, Comam e Cauge); e de 89,5 % considerando somente os Atores do 

DMLU. 

O Questionário 2 foi enviado somente aos respondentes do Questionário 1 e mais 

sete outros atores que haviam manifestado interesse em participar dessa etapa e que justifica-

ram a sua não participação na etapa anterior. A porcentagem de respostas obtidas nessa etapa 

foi de 93,8 %. 

Esses índices de resposta ao questionário enviado ficam bem próximos aos valores 

sugeridos por Wright e Giovinazzo (2000), que indicam uma abstenção nas respostas na or-

dem de 30 %. Verifica-se uma maior participação dos atores do DMLU e do Grupo Outros 

Atores daqueles que receberam de forma direta o questionário. Pode-se inferir que a motiva-

ção maior desses grupos em participar vem de uma maior expertise e envolvimento no tema 

de resíduos sólidos, como já apontado por Kontic (2002), e, provavelmente, por possuírem 

maior aproximação profissional com o Autor desta pesquisa. 
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Considerando os dois questionários enviados, obteve-se a resposta de 44 ao pri-

meiro e de 45 ao segundo. Esse número está dentro de faixa usual de 40 a 50 participantes em 

processo participativo de apoio à decisão em sistemas ambientais, como apontado por Noble 

(2004). 

Kontic (2002) destaca a importância da credibilidade e da experiência dos atores 

sociais para o sucesso de um sistema de suporte à decisão em sistemas ambientais. Analisando 

a Figura 6.1, verifica-se a grande experiência em gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 

dos entrevistados. Considerando somente os Atores do DMLU, tem-se que 71 % deles têm 

mais de 10 anos de experiência na área. O grupo Outros Atores tem 41 % com mais de 10 

anos de experiência, e, considerando Todos os Atores em um mesmo grupo, a porcentagem de 

pessoas com mais de 10 anos de atuação no setor é de 52 %. 

Considerando a área de formação profissional dos atores convidados, embora um 

predomínio da formação em engenharia (63,6 %), tem-se a participação de outras área do co-

nhecimento, como biologia, geografia, direito, economia e sociologia, entre outros. Essa for-

mação interdisciplinar também é um fator importante que agrega qualidade ao processo deci-

sório. 

 

7.2. Cenários ou alternativas 

A construção dos cenários a partir de um cenário atual, chamado de cenário base 

(Cenário #1 BASE), conforme recomendado por Salhofer et al. (2007), considerando as dife-

rentes etapas do sistema de gerenciamento de resíduos urbanos (como coleta, tratamento e 

disposição final), facilitou a participação dos atores sociais. Isso porque, a partir dessa cons-

trução estruturada dos cenários, apresentando um arquivo digital em Excel com as possíveis 

opções, em termos de fluxo de massa dos resíduos, os atores iam atribuindo porcentagens a 

serem enviadas a cada tipo de coleta ou tratamento, já visualizando imediatamente o resultado 

em termos de destinação dos materiais para o cenário que estavam propondo. 

A forma estruturada de montagem dos novos cenários mostrou-se válida, facili-

tando a participação dos atores e resultando em cenários plausíveis. Mesmo assim, alguns 

participantes da pesquisa relataram algum grau de dificuldade de lida com o instrumento de 

pesquisa em Excel enviado. Os motivos dessas dificuldades não foram avaliados mais apro-

fundadamente, porém, pode-se afirmar que possíveis motivos possam ser conhecimento pou-

co profundo do programa Excel ou dificuldades de entendimento sobre o próprio sistema de 
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gerenciamento de resíduos ou das tecnologias de tratamento. 

Considerando a identificação dos oito cenários avaliados (Tabela 6.3), o fluxo de 

massa nesses cenários (Figura 6.2 a 6.8 e Tabela 6.4) e demais resultados apresentados no 

item 6.2, conclui-se que: 

 Por tipo de coleta: 

 No cenário atual, o nível de coleta diferenciada é de 8,4 % do total gerado; 

 Todos os cenários construídos têm maior nível de coleta diferenciada que o 

Cenário #1 BASE; 

 Os cenários construídos com a participação de Todos Atores têm maior ní-

vel de coleta diferenciada que os construídos pelos Atores DMLU; 

 O cenário baseado no conceito de gerenciamento integrado (#8 GICI) tem 

alto nível de coleta diferenciada (no mesmo nível dos cenários otimistas 

construídos pelo grupo Todos Atores); 

 Os cenários #6 DASI e #7 QM têm baixo nível de coleta diferenciada, sus-

tentando-se da coleta de rejeitos ou resíduos misturados; 

 Considerando a cobertura da coleta automatizada por conteinerização, os 

Atores do DMLU são mais favoráveis à automatização da coleta de rejeitos 

(ou resíduos misturados), ao passo que os Outros Atores preferem uma mai-

or cobertura da coleta automatizada dos resíduos seletivos (secos e orgâni-

cos). 

 Por tipo de tratamento: 

 No cenário atual, não há utilização de tecnologias de digestão anaeróbia, 

nem de CDR ou de incineração; há a presença de pequena parcela de com-

postagem e de triagem de resíduos seletivos e de misturados (ou rejeitos); 

 A tecnologia de tratamento por CDR aparece em apenas um dos cenários, o 

cenário #4 ODT, que é o cenário otimista construído pelos Atores do 

DMLU; 

 A incineração não aparece como alternativa em nenhum dos cenários cons-

truídos exclusivamente pelos Atores do DMLU, o que demostra resistência 

desses atores à utilização dessa tecnologia. Já nos cenários construídos por 

Todos os Atores a incineração surge como possibilidade de tratamento; 

 A compostagem aparece mais fortemente nos cenários construídos com a 

participação de Todos os Atores, em relação aos dos Atores do DMLU so-
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mente; 

 Nos cenários otimistas, tanto do DMLU como de Todos os Atores, a diges-

tão anaeróbia aparece com a mesma quantidade a ser tratada; 

 O processo de triagem de seletivos aparece em todos os cenários, porém 

com maior intensidade nos cenários otimistas do DMLU e de Todos Atore e 

no cenário #8 GICI, corroborando com os maiores níveis de coleta diferen-

ciada; 

 Quanto às opções de triagem (manual, mecanizada e mista), os Atores 

DMLU preferem a triagem mecanizada de resíduos misturados e a triagem 

mista (mecanizada com parte manual) para os resíduos seletivos. Quando a 

opinião de Todos os Atores é considerada, a preferência é pela triagem mis-

ta dos resíduos misturados e dos seletivos. Em nenhuma dos casos, a tria-

gem 100 % manual (que é modelo atual) foi considera como uma possibili-

dade aplicável. 

 Disposição final em aterro sanitário: 

 No cenário atual, 91,7 % dos resíduos coletados são dispostos em aterro sa-

nitário; 

 O Cenário #8 GICI foi o que resultou na menor disposição de resíduos (re-

jeitos) em aterro sanitário, 10,5 %, o que reforça o conceito de gerenciamen-

to integrado, qual seja, a minimização do envio de resíduos à disposição em 

aterro; 

 Os cenários de queima mássica (#7 QM) e otimista de Todos os Atores (#4 

OGTA) vêm em seguida, com respectivamente 16,1 % e 18,6 % de envio 

para aterro. No caso do cenário construído com Todos os Atores, verifica-se 

ser o não envio de resíduos ao aterro um aspecto importante do ponto de 

vista dos atores sociais participantes; 

 O cenário com presença forte da digestão anaeróbia (#6 DASI) resultou na 

disposição em aterro de 38,3 % dos resíduos (rejeitos); e o cenário otimista 

do DMLU (#4 ODT) em 34,5 %. Já o cenário pessimista do DMLU resultou 

no maior envio de resíduos ao aterro, próximo aos valores do cenário atual. 
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7.3. ICV 

A aplicação, utilidade e confiabilidade do programa IWM-2, tem sido relatada 

amplamente na bibliografa (Sanchez et al., 2000; McDougall et al., 2001; Lopez et al., 2003; 

Rodriguez-Iglesias et al., 2003; Beigl e Salhofer, 2004; Morrissey e Browne, 2004; Xará et al. 

2005). A escolha do IWM-2 para a realização do inventário do ciclo de vida mostrou-se ade-

quada, uma vez que ele foi desenvolvido especificamente para ICV de sistema de gerencia-

mento de resíduo sólidos urbanos e permitiu uma simulação completa dos cenários atual e 

futuros para o caso estudado nesta pesquisa.  

Um aspecto importante a ser considerado é a grande quantidade de dados e infor-

mações necessárias para alimentação de entrada do programa de ICV. Os dados de entrada 

para o cenário atual (Cenário #1 BASE) foram obtidos junto ao DMLU, mostrando ser fun-

damental que o município tenha um bom banco dados sobre o sistema de manejo de resíduos. 

Outros dados foram adotados segundo a bibliografia específica referida durante o trabalho, e, 

para alguns dados de entrada foram adotadas as informações padrão do próprio programa. 

A utilização da ferramenta de ICV força o usuário a ter um profundo conhecimen-

to do sistema atual de gerenciamento existente, bem como das tecnologias de tratamento a 

serem utilizadas para simulação dos cenários futuros. 

Os resultados ambientais de ICV apresentados na Tabela 6.11 são melhor inter-

pretados por meio dos indicadores ambientais (discutidos no item seguinte), pois o grande 

número de informações contidas nas saídas dos inventários dificulta a identificação dos me-

lhores cenários e a tomada de decisão, fato esse já relatado por McDougall et al. (2001) e por 

Stypka (2005). Entretanto, avaliando os dados de ICV, algumas considerações podem ser fei-

tas: 

 Considerando a emissão do gás metano, tem-se que as maiores emissões de 

metano estão nos cenários com maior parcela dos resíduos dispostos em 

aterro sanitário, estando as menores emissões associadas aos cenários com 

maior presença da incineração e da compostagem. O cenário de maior emis-

são foi o Cenário #1 BASE (atual), e o de menor é o #7 QM (com predomi-

nância da incineração); 

 Considerando a emissão do gás CO2, as maiores emissões foram nos cená-

rios com presença acentuada da incineração seguido pelo cenário atual, com 

predominância da disposição em aterro sanitário e do baixo índice de reci-
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clagem. O cenário com a menor emissão de CO2 foi o cenário #6 DASI, que 

não tem nenhum tipo de tratamento térmico; 

 O Cenário #7 QM, por exemplo, apresentou a maior emissão de CO2 e a 

menor emissão de metano. Isso ratifica a dificuldade de tomada de decisão 

apenas em dados do inventário, por isso a tomada de decisão é feita com ba-

se nos indicadores que junta as emissões de gases causadores de mudanças 

climáticas em um único indicador;  

 Todos os cenários têm emissão de dioxinas ao ar e, com exceção do Cenário 

#8 GICI, todos os demais também emitem dioxinas na água. Os cenários 

com maior emissão de dioxinas no ar são os de baixo índice de reciclagem e 

tratamento, seguidos em 4º lugar pelo cenário com forte presença de incine-

ração (#7 QM). Entretanto, quando se trata de emissão de dioxinas na água, 

este Cenário #7 QM é um dos que menos emite esse poluente, junto com o 

Cenário #8 GICI. 

Avaliando os resultados de consumo de energia ou de geração de energia líquida 

obtidos pelo IWM-2, conforme Tabela 6.12, tem-se o seguinte: 

 Na avaliação energética, todos os cenários apresentaram ganho enérgico, 

mesmo o cenário atual. Isso se deve ao fato de ser considerada no inventário 

a economia de energia na reciclagem, em relação à fabricação de produtos 

com matéria-prima virgem, no balanço energético geral; 

 Cenários com sistema de coleta mais complexa, com maior participação da 

coleta diferenciada, têm maior consumo de energia (combustíveis) nessa 

etapa em relação à coleta dos resíduos misturados; 

 Além da economia de energia na reciclagem, ocorre geração de energia lí-

quida nos processos de tratamento biológico (digestão anaeróbia) e de inci-

neração, e também na recuperação energética de biogás do aterro; 

 Considerando a recuperação energética do biogás de aterro, não há geração 

líquida de energia no Cenário #1 BASE, embora tenha a maior disposição 

de resíduos em aterro entre todos os cenários, porque, no cenário atual, não 

há a recuperação de energia implantada. Em todos os demais cenários foi 

simulada a geração energética no aterro sanitário. Os resultados dos cenários 

#4 OGTA, #7 QM e #8 GICI, que não apresentam geração líquida de ener-

gia nessa etapa, ocorrem porque o programa IWM-2 calcula a geração de 
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biogás somente sobre a fração orgânica disposta em aterro (no Cenário #7 

QM, por exemplo, somente resíduos inertes (cinzas) vão para aterro, portan-

to a geração de biogás é igual a zero). 

Da sub-rotina econômica do IWM-2 aproveitaram-se somente os resultados de 

previsão de receitas de comercialização de subprodutos (inclui receitas da venda de matérias 

recicláveis, composto e energia líquida). Os demais resultados econômicos foram obtidos por 

metodologia já detalhada anteriormente. Com base nesses resultados apresentados na Tabela 

6.13, pode-se fazer os seguintes comentários: 

 Para fins da simulação realizada nesta pesquisa, foi considerado que a recei-

ta vinda da comercialização dos recicláveis seria toda destinada ao operador 

do sistema, no caso o órgão municipal de gestão de resíduos (o DMLU). O 

resultado calculado, portanto, é econômico e pode diferenciar do resultado 

financeiro se o órgão gestor resolver, por exemplo, fazer a doação desses 

materiais recicláveis a cooperativas de catadores. O mesmo critério foi utili-

zado para os subprodutos composto orgânico e energia líquida; 

 Os cenários construídos com a visão otimista dos atores sociais foram os 

com maior resultado de receita (maior receita do Cenário #5 ODT seguido 

pelo #4 OGTA); 

 A receita da comercialização de subprodutos nos cenários de maior valor 

obtido é cerca de cinco vezes maior que a receita que seria obtida com a 

venda dos materiais no cenário atual (“seria”, pois esses materiais são atu-

almente doados às associações de catadores e não são vendidas diretamente 

pelo DMLU), mostrando que ainda há um grande potencial de entrada de 

recursos financeiros por meio do incremento no reaproveitamento. 

 

7.4. AICV 

No Capítulo de 6.4, foram apresentados os resultados e as discussões sobre os ce-

nários avaliados considerando isoladamente os indicadores (ambientais, econômicos e sociais) 

da avaliação de impacto do ciclo de vida. 

Nesse item, faz-se uma discussão integrada desses indicadores de sustentabilida-

de. Considerando os três aspectos da sustentabilidade dos cenários avaliados, pode-se inferir 

que: 
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 O cenário atual (#1 BASE) apresenta o pior desempenho ambiental em sete 

dos oito indicadores: mudanças climáticas, formação de foto-oxidantes, 

acidificação, eutrofização, uso de energia e disposição de recicláveis (secos 

e orgânicos) para aterro; 

 Os cenários construídos com a visão pessimista dos atores sociais (Cenários 

#2 PGTA e #3 PDT) tiveram baixo desempenho ambiental, similar ao do 

cenário atual (#1 BASE); 

 O Cenário #7 QM, com forte participação do processo de incineração, teve o 

pior desempenho ambiental, considerando o indicador mudanças climáticas. 

Já em relação aos indicadores formação de foto-oxidantes, acidificação e 

eutrofização ficou entre os dois melhores cenários, apresentando o melhor 

desempenho para o indicador disposição de recicláveis em aterro (junto 

com o cenário #8 GICI). Em relação ao aspecto de recuperação energética, 

que é colocado como uma das grandes vantagens da incineração, o Cenário 

#7 QM ficou na quarta colocação atrás dos cenários otimistas dos atores so-

ciais (#4 OGTA e #5 ODT) e do Cenário #8 GICI; 

 Considerando a disposição de recicláveis em aterro sanitário os melhores 

desempenhos ambientais foram dos cenários #7 QM e #8 GICI, ambos com 

presença do tratamento térmico por incineração. Nesse quesito, ressalta-se o 

bom desempenho também do cenário otimista construído com a participação 

de todos os atores sociais; 

 Do ponto de vista da análise econômica, o cenário construído com visão 

otimista dos Atores DMLU apresentou os menores custos (R$ 210,52/t), 

evidenciando uma preocupação dos atores do órgão municipal com a ques-

tão econômico-financeira da gestão de resíduos, valor esse inferior inclusive 

ao custo do cenário atual do gerenciamento em Porto Alegre, que é de R$ 

218,46/t. Ressalta-se que nesses custos unitários, as receitas de todo o sis-

tema foram consideradas com sendo receitas diretas do órgão gestor, poden-

do essas receitas e custos não corresponder à exata execução orçamentária 

do órgão, mas sim, muito mais, a uma análise econômica global; 

 O terceiro menor custo foi do cenário com forte presença da digestão anae-

róbia (Cenário #6 DASI, com R$ 237,87/t), mostrando ser esta uma opção 

tecnológica interessante sob o aspecto de custos econômicos (a participação 

da digestão anaeróbia como forma de tratamento também é grande no Cená-
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rio #5 ODT, conforme pode ser visto na Tabela 6.4); 

 Todos os demais cenários tiveram custos similares, variando entre R$ 

242,11/t e R$ 267,41/t; 

 Pode-se inferir que, apropriando-se todos os custos e todas as receitas do 

sistema de gerenciamento de resíduos, a questão financeira ou econômica 

não seria o maior dos entraves para a implantação de uma política de geren-

ciamento mais avançada e sustentável, visto que o cenário avaliado com 

maior custo unitário estimado é apenas 22,4 % superior ao custo do cenário 

atual (lembrando que o cenário de menor custo tem inclusive custo menor 

que o do cenário atual); 

 Com base nos resultados econômicos, quando considerados todas as receitas 

dos subprodutos, a aplicação de tecnologias mais avançadas (como biodi-

gestão ou incineração) não implica necessariamente em inviabilização em 

razão dos propagados altos custos envolvidos; 

 A sustentabilidade social se dá pela participação social dos atores sociais 

(Hung et al., 2007) mas também pela adoção de indicadores de sustentabili-

dade social (Den Boer et al., 2005d); esses dois conceitos foram aplicados 

na presente pesquisa, sendo que a participação dos atores sociais foi discuti-

da no item 7.1 deste Capítulo; 

 Conforme já discutido no Capítulo 6.4.3, os indicadores socais tiverem de-

sempenho bastante similar para todos os cenários. Como muitas das variá-

veis de entrada de cálculo desses indicadores para as unidades de tratamento 

futuras a serem implantadas foram estimadas, uma vez que não foi possível 

estabelecer com exatidão os seus valores, esse resultado já era esperado; 

 Em termos de qualidade dos empregos gerados, a pior situação é a do cená-

rio atual (Cenário #1 BASE), com os demais cenários apresentado desem-

penho similar entre eles. Já para o indicador quantidade de empregos, o pior 

cenário é construído com a visão pessimista dos Atores DMLU (#3 PDT), e 

o de melhor desempenho social e com alta participação da digestão anaeró-

bia (#6 DASI); 

 O indicador “taxa de recuperação – TaRe” teve melhor desempenho para o 

cenário de gerenciamento integrado (#8 GICI) seguido pelos cenários cons-

truídos com a visão otimista dos atores sociais (#4 OGTA e #5 ODT). 
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A definição de qual o cenário mais sustentável com base apenas nos resultados de 

ICV, ou mesmo com base nos resultados dos indicadores de sustentabilidade, não é tarefa 

fácil, e como discutido acima, por mais que os indicadores sistematizem e condensem as in-

formações, ainda assim, a tomada de decisão sobre qual o melhor cenário não se dá, ainda, de 

maneira clara e inequívoca, considerando a quantidade de iniciadores (26 indicadores ao to-

tal).  A adoção dos índices de sustentabilidade visa superar essa dificuldade e limitação, con-

forme discutido a seguir. 

 

7.5. Hierarquização dos cenários 

A hierarquização dos cenários resultante da avaliação de impacto do ciclo de vida 

– AICV – está apresentada e discutida no Capítulo 6.5, com ordem de sustentabilidade basea-

da no índice geral apresentado na Figura 6.23. Avaliando essa hierarquização e os fluxos de 

massa dos cenários (Tabela 6.4), tem-se o seguinte: 

 Dos cinco primeiros colocados, três (o mais sustentável, #5 ODT; o terceiro, 

que é o #4 OGTA; e o quinto #8 GICI) têm concepção de tipos de coleta e 

tipos de tratamento bastante similares, especialmente nos dois últimos. Esse 

fato evidencia que os atores sociais convidados têm como visão otimista a 

concepção dos cenários por meio do conceito de gerenciamento integrado, 

incluindo a coleta diferenciada e os diversos tipos de tratamento, minimi-

zando o envio de rejeitos ao aterro sanitário. O Cenário #5 ODT (construído 

pelos Atores DMLU) difere mais profundamente somente no tipo de trata-

mento térmico adotado, em que, em vez de incineração, é adotado o CDR; 

 Pode-se concluir que a adoção da tecnologia de CDR pelos Atores DMLU 

resultou na vantagem em relação aos outros dois, que adotam a incineração. 

Ressalta-se que o mercado para comercialização do CDR para queima in-

dustrial não é um mercado atualmente existente em Porto Alegre ou mesmo 

no Brasil. Mas o mesmo ocorre para a indústria da reciclagem e o mercado 

do composto, que também deverão ser desenvolvimento para atender o in-

cremento de até 400 % da reciclagem de materiais em alguns dos cenários. 

A incerteza do mercado estende-se, portanto, a todos os subprodutos e não 

só ao CDR; 

 A digestão anaeróbia apresentou grande viabilidade em ternos de índice de 

sustentabilidade geral, alcançando a segunda colocação na hierarquização 
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dos cenários, o que mostra o potencial dessa tecnologia; 

 Cenário com forte presença da incineração mássica, que é a queima dos re-

síduos sem a separação prévia (somente a coleta seletiva de 25 % dos reci-

cláveis), o Cenário #7 QM ficou na terceira posição com pesos Atores 

DMLU e na quarta posição adotando pesos de Todos Atores, mostrando ser 

essa uma alternativa tecnológica que não pode ser descartada e deve ser 

considerada na montagem de alternativas de gerenciamento de RSU; 

 Observa-se que, com base nos critérios objetivos dos indicadores o cenário 

com incineração tenha sido bem posicionado pelo índice de sustentabilidade 

geral, tanto pelos pesos dos indicadores e subíndices atribuídos pelos Atores 

DMLU e por Todos os Atores. Entretanto, quando os mesmo atores foram 

solicitados a ordenar os cenários com base em sua percepção pessoal de sus-

tentabilidade, o Cenário #7 QM ficou em 6º pela percepção de Todos Atores 

e em último pela percepção dos Atores DMLU (ver Tabela 6.23), mostrando 

haver um conceito formado na sociedade, pelo menos na sociedade porto-

alegrense, contrária à incineração. 

O melhor cenário segundo o índice de sustentabilidade geral, o Cenário #5 ODT, 

tem 2 % de coleta por tipo de material e envio direto à reciclagem; 24 % de coleta seletiva de 

recicláveis “secos”; 30 % de coleta seletiva de orgânicos; e 44 % de coleta de rejeitos (ou re-

síduos misturados). Em relação ao nível de cobertura da coleta conteinerizada, nesse cenário, 

adotou-se 50 % da coleta automatiza em contêineres para as coletas seletivas e 70 % para a 

coleta dos rejeitos. 

Em relação aos tipos de tratamento, esse cenário conta com unidade de triagem 

mista (manual e mecanizada) de resíduos seletivos com capacidade para 24 % dos resíduos; 

unidade de triagem mecanizada de resíduos misturados com capacidade para 17 % dos resí-

duos; digestão anaeróbia de 20 %; compostagem com capacidade para 32,5 % dos resíduos 

coletados; e produção de CDR com 14,3 dos resíduos coletados. Resulta esse cenário no envio 

de 34,5 % dos resíduos coletados para disposição final em aterro sanitário. 

A análise de sensibilidade na hierarquização final dos cenários permite concluir 

que essa ordenação mostrou-se muito robusta e pouco sensível à alteração, em especial nos 

quatro cenários de melhor desempenho geral. 

A validação final dos resultados desta pesquisa foi feita como relatado no Apêndi-
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ce H, em oficina com participação dos técnicos especialistas e gestores do DMLU, em um 

total de 13 pessoas. A totalidade desses Atores DMLU (100 %) considerou válida a metodo-

logia aplicada e que a mesma facilita a tomada de decisão dos gestores municipais, pois con-

sidera os três aspectos da sustentabilidade e está baseada em critérios técnicos e permite a 

avalição das inúmeras variáveis e parâmetros presentes no processo decisório. 

Quanto à validação da hierarquização final apontada pela metodologia aplicada 

nessa pesquisa, resultando na ordem de sustentabilidade geral dos cenários conforme Figura 

6.23, onze dos treze Atores DMLU (ou seja, 85 %) anuíram que a ordenação final obtida re-

almente seria a melhor alternativa para o gerenciamento dos RSU em Porto Alegre. Desses 

onze atores, nove escolheram como a ordenação de preferência a obtida com os pesos dos 

Atores DMLU para os subíndices (ordem de cenários da Coluna 1 da Figura AH.1 do Apên-

dice H), e 2 atores a ordenação do Todos Atores (Coluna 2 da Figura AH.1).  Os dois atores 

que propuseram ordenação final dos cenários diferente das ordenações da Figura 6.23 altera-

ram especialmente a ordem dos cenários #1 BASE (para melhor) e #7 QM (para pior), ratifi-

cando o já discutido anteriormente, que há valorização do aspecto econômico no primeiro 

caso e uma rejeição ao processo de incineração, no segundo. 

Em todos os casos, em 100 % das validações, os Atores do DMLU colocaram o 

Cenário #5 ODT (cenário construído com a visão otimista dos Atores DMLU e classificado 

como o mais sustentável pelo ISG) como o mais sustentável e o Cenário #6 DASI como o 

segundo de melhor desempenho. Confirma-se, assim, que os decisores do órgão municipal 

concordaram, unanimemente, com a ordenação final dos dois cenários classificados como os 

de melhor desempenho geral, os mais sustentáveis.  

 

7.6. Análise final e verificação da hipótese de pesquisa 

 Os cenários construídos com a visão pessimista dos atores sociais (cenários mais 

prováveis, segundo a visão dos atores) ficaram nas últimas colocações com base no índice de 

sustentabilidade geral, junto com o cenário atual. Por outro lado, os cenários construídos com 

a visão otimista dos atores sociais ficaram nas primeiras colocações, junto com os cenários 

que priorizam a digestão anaeróbia e a incineração (esses dois últimos construídos pelo Autor 

desta pesquisa). 

Merece destaque que o cenário mais sustentável (#5 ODT) foi construído com a 

visão otimista dos Atores DMLU, e, por outro lado, o cenário com pior desempenho geral foi 
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o #3 PDT, construído também pelos Atores DMLU, mas com a visão pessimista ou que esses 

acham o mais provável de ser implantado. 

A hipótese de pesquisa apresentada nesta Tese é a de que a participação social por 

meio de técnicas estruturadas de apoio à decisão resulta em sistema de gerenciamento de resí-

duos sólidos mais sustentável. Com a análise dos resultados alcançados e as discussões feitas, 

conclui-se que a hipótese se verifica em parte, pois a forma estruturada como a montagem dos 

cenários foi submetida aos atores permitiu um bom entendimento por parte desses, implicando 

em cenários consistentes sem grandes distorções ou apresentação de valores não aplicáveis à 

realidade local. 

A participação dos atores sociais externos ao DMLU, resultando no cenário com 

participação de Todos os Atores (Cenário #4 OGTA) teve bom desempenho, ficando em ter-

ceira colocação, com pesos de Todos Atores, com índice de sustentabilidade geral de 0,399 e 

0,444 para pesos Atores DMLU (índice varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo a 0 

mais sustentável). No entanto, o cenário mais sustentável foi o construído com a participação 

dos Atores do DMLU, Cenário #5 ODT, que apresentou índices de sustentabilidade geral de 

0,291 e 0,271 para pesos Todos Atores e pesos Atores DMLU, respectivamente (Tabela 

AG.6). 

Corrobora para a afirmação de verificação parcial da hipótese de pesquisa o fato 

de, mesmo o Cenário #4 OGTA não tendo apresentado o melhor índice de sustentabilidade 

geral, quando considerados os subíndices parciais, esse cenário teve o melhor desempenho 

(ficou na 1ª colocação) para os aspectos ambiental e social (ficando, entretanto em 7º no as-

pecto econômico). Frente a isso, conclui-se que os Atores DMLU, além de construírem o ce-

nário mais sustentável, também construíram o cenário mais econômico (ficando em terceiro 

nos aspectos ambiental e social), mostrando uma preocupação especial desses atores com a 

questão da sustentabilidade econômica, enquanto os outros atores (de fora do DMLU) mostra-

ram uma maior preocupação ambiental e social, relevando a questão econômica a um segundo 

plano. 

Por fim, destaca-se que todos os atores sociais participantes da pesquisa, tanto os 

do DMLU quanto os atores externos, têm grande envolvimento na área ambiental ou de resí-

duos sólidos bem como experiência profissional superior acima de 10 anos, em 40 % dos en-

trevistados, fato esse que certamente contribui para o entendimento da ferramenta da pesquisa 

e que permitiu ao Autor chegar a resultados consistentes. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

8.1. Conclusões  

As conclusões gerais da pesquisa são apresentadas tendo como base os objetivos 

gerais propostos do Capítulo 2, que foram avaliados por meio da metodologia descrita no Ca-

pítulo 4. A metodologia foi aplicada tendo o sistema de gerenciamento integrado de Porto 

Alegre (RS) como estudo de caso, com os dados utilizados estando apresentados no Capítulo 

5. 

As conclusões aqui apresentadas surgem dos resultados e das discussões realiza-

das nos Capítulo 6 e 7, concluindo-se o seguinte: 

a) A utilização de técnicas estruturadas de apoio à decisão mostrou-se factível na 

construção de possíveis cenários futuros de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, sendo 

que a construção de fluxograma (balanço de massa) do cenário atual ajudou os atores sociais a 

entenderem o processo, e a partir daí, construírem suas contribuições para alternativas futuras; 

b) Os cenários construídos pela participação de atores sociais de fora do DMLU, 

em comparação aos cenários construídos com a opinião dos atores do DMLU, apresentaram 

maior nível de coleta diferenciada, maior cobertura da coleta automatizada (conteinerizada) 

para os resíduos seletivos, maior participação do processo de compostagem como forma de 

tratamento e um menor envio de resíduos (rejeitos) para aterro sanitário. A digestão anaeróbia 

apareceu como opção em ambos os grupos de decisores (“atores DMLU” e “todos os atores”), 

assim como os dois grupos mostraram rejeição à tecnologia de incineração quando fizeram a 

hierarquização dos cenários com base na percepção pessoal dos atores; 

c) A experiência profissional e a relação cotidiana mais direta dos atores sociais 

com a área ambiental e o gerenciamento de resíduos, juntamente com uma inquirição mais 

direta pelo condutor da pesquisa, parecem ser fatores importantes que aumentam a participa-

ção efetiva desses atores; 

d) A utilização de programas computacionais, especialmente na etapa de inventá-

rio do ciclo de vida, apesar de necessitar de um grande número de dados e de informações 
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para a sua alimentação (o que requer a intervenção de um especialista), mostrou-se viável para 

apoio à decisão para a definição de sistemas integrados e sustentáveis de gerenciamento de 

resíduos urbanos; 

e) O cenário atual de gerenciamento de resíduos de Porto Alegre apresentou o pior 

desempenho do subíndice de sustentabilidade ambiental entre todos os cenários avaliados. 

Desempenho similar a esse cenário atual (ou cenário base) tiveram os cenários construídos 

pelos atores considerando as prováveis alternativas de gerenciamento no futuro em Porto Ale-

gre, mostrando uma visão pessimista desses atores. Já quando considerada a visão otimista 

dos atores (aquela que eles julgam a mais apropriada), os cenários construídos estão entre os 

quatro de melhor desempenho ambiental; 

f) O cenário construído com a visão otimista dos atores do DMLU foi o que apre-

sentou o menor custo unitário líquido final, evidenciando a preocupação dos técnicos e dos 

gestores do órgão municipal com os aspectos da sustentabilidade financeira; 

g) Conclui-se também que mesmo adotando técnicas mais avançadas, como a co-

leta diferenciada e o tratamento por digestão anaeróbia ou processos térmicos, os custos unitá-

rios finais não seriam os principais impeditivos para a melhoria no sistema de gerenciamento, 

pois o cenário com maior custo ficou apenas 22 % acima do custo do cenário atual; 

h) Os cenários apresentaram desempenho similar para o subíndice de sustentabili-

dade social, sendo que o pior desempenho social foi do cenário atual, mostrando que a parti-

cipação de catadores no processo, por si só, com base nos indicadores sociais utilizados, não 

garante um desempenho social superior. Os melhores desempenhos nos aspectos sociais fo-

ram dos cenários construídos com a participação dos atores sociais (tanto do DMLU como de 

todos os atores) juntamente com o cenário com forte participação da digestão anaeróbia; 

i) A adoção do índice de sustentabilidade geral mostrou-se eficiente para a hierar-

quização final da sustentabilidade dos cenários, utilizando a ponderação dos subíndices (am-

biental, econômico e social) com os pesos definidos com a participação dos atores convida-

dos; 

j) Avaliando os impactos ambientais de AICV para as etapas do sistema de geren-

ciamento, nos quatro cenários mais sustentáveis, verifica-se que a etapa de coleta tem extrema 

importância quanto ao uso de energia, em função do elevado consumo de combustíveis, e 

também quanto à contribuição ao indicador mudanças climáticas. A etapa de triagem mecani-

zada pode apresentar importante impacto em uso de energia, sendo que o tratamento biológico 
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por meio da compostagem ou da digestão anaeróbia, também apresentam bom desempenho 

ambiental. O tratamento térmico, se, por um lado, tem a maior geração de energia entre as 

tecnologias de tratamento, apresenta também a maior contribuição no indicador mudanças 

climáticas e grande impacto em toxicidade humana pela liberação de elementos tóxicos. En-

tretanto deve-se ressaltar a importância da etapa reciclagem, que apresenta benefícios ambien-

tais em todos os cenários avaliados, mostrando a importância da priorização dessa alternativa 

na montagem de cenários futuros de gerenciamento; 

k) Avaliando os impactos econômicos de AICV para as etapas do sistema de ge-

renciamento, nos quatro cenários mais sustentáveis, verifica-se a importância da coleta frente 

aos custos totais do sistema, podendo o custo da coleta representar entre 45 a 60 % dos custos 

ou despesas totais. O tratamento dos resíduos, especialmente por meio da incineração, resulta 

em incremento dos custos totais. Deve-se, entretanto, considerar que as receitas também au-

mentam com o incremento do reaproveitamento e da reciclagem dos resíduos, resultando em 

custos finais que podem ser absorvidos, ainda mais, considerando os outros benefícios (ambi-

entais e sociais); 

l) A aplicação da metodologia proposta pela pesquisa ao sistema de gerenciamen-

to de resíduos urbanos da cidade Porto Alegre, com base nos indicadores de sustentabilidade 

geral, resultou em que o cenário mais sustentável foi o construído pelos atores DMLU, mos-

trando uma visão apurada dos técnicos do município em relação a modelos de gerenciamento 

de RSU. Por outro lado, a participação de outros atores sociais de fora do órgão municipal 

também resultou em cenário com excelente desempenho geral. Conclui-se ainda que as tecno-

logias de tratamento de compostagem, digestão anaeróbia, CDR e incineração devem ser con-

sideradas quando da montagem de cenários futuros de gerenciamento de RSU para a realidade 

brasileira, em especial de cidades de médio a grande porte como Porto Alegre; 

m) Por fim, pode-se concluir que a utilização de processos estruturados de apoio à 

decisão, adotando cenários futuros construídos com participação de atores sociais e avaliados 

por meio da aplicação de técnicas de avaliação do ciclo de vida e de indicadores de sustenta-

bilidade, permite a definição de alternativas e modelos de gerenciamento de RSU que aten-

dam aos preceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial no que tange à ma-

ximização da reciclagem com envio para aterro sanitário apenas dos rejeitos. 
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8.2. Recomendações e sugestão de estudos futuros 

Como recomendações e sugestões de estudos futuros que possam ser conduzidos 

para complementar ou mesmo para reforçar os resultados alcançados neste estudo, sugere-se: 

a) Propor metodologias mais simples que propiciem a avaliação da participação, 

além de técnicos especialistas do órgão municipal e de atores convidados que estejam ligados 

à área ambiental e à de resíduos sólidos, também da população em geral a partir de processos 

ampliados de participação; 

b) Como a participação dos atores, tanto dos técnicos especialistas quanto dos de 

fora do órgão de gestão de RSU, se mostrou viável e aplicável por meio de uma metodologia 

estruturada de apoio à decisão, propõe-se que sejam mais explorados os aspectos desta parti-

cipação, utilizando não só a ferramenta de questionários, mas mais por intermédio de oficinas 

ou participações presenciais, proporcionando o aprendizado por parte de todos os atores ao 

longo do processo de decisão; 

c) Desenvolver curvas de custos de implantação e de operação para as unidades de 

tratamento baseadas na experiência e na realidade do Brasil; 

d) Aprofundar estudos e desenvolver banco de dados e ferramentas de ICV – In-

ventário do Ciclo de Vida – para o caso específico do Brasil; 

e) Realizar pesquisas no sentido de avaliar melhor os indicadores sociais utiliza-

dos nesta pesquisa, que foram adaptados a partir da bibliografia pesquisa, mas cujas metodo-

logias de cálculo deveriam ser adaptadas às condições e à realidade brasileira; 

f) Aprofundar estudos de sensibilidade quanto aos diversos parâmetros e indicado-

res utilizados nesta pesquisa para avaliar o grau de robustez de mudança na hierarquização 

final dos cenários em relação às mudanças em cada um desses parâmetros ou indicadores; 

g) Com base no estudo realizado, desenvolver metodologia mais simplificada e 

amigável que possa ser utilizada em municípios diversos e que não disponham de todas as 

informações utilizadas no presente trabalho. Entende-se que seja um campo vasto para pes-

quisa aplicada, especialmente quando vivemos no Brasil a urgência da implementação das 

diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e quando se faz necessária a profissiona-

lização do setor de gestão de resíduos sólidos urbanos nesse país. 
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A.2 – Planilha Cenário BASE 
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A.4 – Planilha modelo Cenário Futuro – Mais Provável 

 
 
 

A.5 – Planilha modelo para sugestão dos Pesos dos Indicadores de Sustentabilidade 

 

 



IPH / UFRGS  Geraldo Antônio Reichert 

 

Apêndices                                                                               A.214 

APÊNDICE B – Questionário 2 de contribuição dos atores sociais  

 



IPH / UFRGS  Geraldo Antônio Reichert 

 

Apêndices                                                                               A.215 

 



IPH / UFRGS  Geraldo Antônio Reichert 

 

Apêndices                                                                               A.216 

 

 



IPH / UFRGS  Geraldo Antônio Reichert 

 

Apêndices                                                                               A.217 

APÊNDICE C – Telas do Programa IWM-2 para ICV: Cenário #4 
OGTA 

 

Neste Anexo C, são apresentadas as telas de entrada do programa de ICV IWM-2 

para o Cenário #4 OGTA, mostrando a forma de alimentação de todos os dados por cenário e 

também dos valores intrínsecos do próprio modelo. Na figura AC.1, apresenta-se a tela de 

entrada do Programa IWM-2 em que são mostradas as etapas do sistema de gerenciamento de 

RSU que podem ser simuladas no inventário de ciclo de vida. Como o programa só funciona 

para formato de Região e Idioma do Windows 7 no formato “Inglês (Reino Unido)”, os dados 

de entrada devem ser fornecidos com o ponto como separador decimal em vez da vírgula. 

Figura AC.1 – Tela de entrada do programa IWM-2 

  

 

O programa necessita de informações sobre os quantitativos de resíduos que são 

coletados pelos diferentes sistemas de coleta (domiciliar, resíduos comerciais e pontos de en-

trega voluntária). Também devem ser informadas as composições percentuais mássicas de 

cada um desses tipos de resíduos. Os dados sobre população atendida, quantidade de resíduos 

gerenciados e sua composição são informados nas telas mostradas nas Figuras AC.2 a AC.5. 

Somente as “células” ou quadrículos de fundo branco nas telas são para entrada de informa-

ção pelo usuário. Na Figura AC.6, mostra-se a tela-resumo para confirmação dos valores to-

tais informados. 
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Figura AC.2 – Entrada de dados sobre população atendida 

  

Figura AC.3 – Entrada de quantitativos e composição dos resíduos domiciliares 

 

Figura AC.4 – Entrada de quantitativos e composição dos resíduos de pontos de entrega 
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Figura AC.5 – Entrada de quantitativos e composição dos resíduos comerciais 

 

Figura AC.6 – Tela de resumo dos dados de entrada sobre geração dos resíduos 

 

 

Na figura AC.7, apresenta-se a tela de entrada de dados sobre os sistemas de cole-

ta a serem modelados. Podem ser analisados sistemas de coleta porta-a-porta (tanto coleta 

convencional como coleta seletiva ou segregada) e coleta em pontos de entrega voluntária.  

A entrada de dados se faz ainda por meio das telas das Figuras AC.8 a AC.12, 

sendo fornecidas as informações sobre a coleta de resíduos domiciliares pelo sistema conven-

cional porta-a-porta e pelo sistema conteinerizado (Figuras AC.8 e AC.9), sobre a coleta em 

sistema de entrega voluntária de resíduos domiciliares (Figura AC.10) e sobre a coleta comer-

cial (Figura AC.11). Na Figura AC.12, mostra-se o resumo sobre dados de coleta. 
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Figura AC.7 – Entrada de dados do sistema de coleta 

  

Figura AC.8 – Entrada de dados sobre coleta convencional (material seletivo) 
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Figura AC.9 – Entrada de dados sobre coleta conteinerizada 

 

Figura AC.10 – Entrada de dados sobre coleta em pontos de entrega voluntária 
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Figura AC.11 – Entrada de dados sobre coleta de resíduos comerciais seletivos 

 

Figura AC.12 – Tela com resumo das informações sobre coleta 
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As informações sobre a separação de materiais para fins de reaproveitamento são 

introduzidas nas telas apresentadas nas Figuras AC.13 AC.14. Devem ser fornecidos dados 

sobre separação para fins de reciclagem mássica (Figura AC.13) e de recuperação energética 

através da produção de CDR – Combustível Derivado de Resíduos (Figura AC.14).  

No caso do Cenário #4 OGTA mostrado neste Anexo C, não há a opção de trata-

mento por CDR, por isso os não há dados alimentados nesta tela, mas mostra-se a mesma pois 

a opção CDR aparece no Cenário #5 ODT. 

Nas telas sobre separação de matérias, na parte superior o programa mostra os to-

tais de resíduos disponíveis e o usuário deve entrar com a destinação dos materiais papel e 

plásticos bem como com os dados sobre consumo de energia e combustíveis e distâncias de 

transporte. O valor obtido com a venda dos materiais recicláveis também é fornecido nesta 

tela. 

Figura AC.13 – Separação de resíduos para recuperação de materiais 
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Figura AC.14 – Separação de resíduos para recuperação de materiais e produção de CDR 

 

 

O programa IWM-2 modela também o inventário de ciclo de vida para as etapas 

de tratamento biológico (Figuras AC.15 a AC.17), incluindo os processos de compostagem 

(aeróbia) e biogasificação (digestão anaeróbia). 

Na tela da Figura AC.15, o programa dispõe os totais disponíveis para tratamento 

biológico, sendo que o usuário informa o porcentual de resíduos misturados (rejeitos) que são 

destinados ao processo (após triagem), bem como o percentual da massa de resíduos que vai 

para cada um dos tipos de tratamento biológico. 

Na tela sobre compostagem (Figura AC.16), são fornecidas informações sobre a 

eficiência do processo de compostagem, o uso de energia, o destino dos rejeitos e o valor de 

comercialização dos materiais recicláveis triados e do composto produzido. 

As mesmas informações acima são inseridas na tela da Figura AC.17 para o pro-

cesso de digestão anaeróbia ou biodigestão. 
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Figura AC.15 – Entrada de dados sobre tratamento biológico 

  

 

Figura AC.16 – Entrada de dados sobre tratamento biológico: compostagem 
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Figura AC.17 – Entrada de dados sobre tratamento biológico: digestão anaeróbia 

 

 

O inventário para tratamento térmico pode ser calculado para os processos de in-

cineração e para a queima de CDR (Figuras AC.18 a AC.20). Como se pode ver na Figura 

AC.18, é possível simular dois processos de incineração com diferentes níveis de controle de 

emissões em um mesmo cenário; bem como a queima de resíduos rejeito (“RDF Burning”) e 

com resíduos de papel e plástico coletados segregadamente após separação na origem 

(“PPDF Burning”). Na Figura AC.19, apresentam-se os dados de entrada para o processo de 

incineração, e, na Figura AC.20, os de entrada para a queima de CDR (utilizada somente no 

Cenário #5 ODT). 

O inventário das emissões e uso de energia na estação de transferência para envio 

dos resíduos ao aterro sanitário pode ser realizado pelo Programa. Devem ser fornecidas in-

formações sobre uso de energia para operação do aterro sanitário, bem como sobre as eficiên-

cias de coleta e de tratamento de lixiviados e de biogás, e os custos associados a estes siste-

mas. 

Nas Figuras AC.21 a AC.23, podem ser visualizadas as telas de entrada das in-

formações sobre estação de transbordo e aterro sanitário.  
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Figura AC.18 – Entrada de dados sobre tratamento térmico 

  

Figura AC.19 – Entrada de dados sobre processo de incineração 
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Figura AC.20 – Entrada de dados sobre queima de CDR 

 

Figura AC.21 – Tela resumo de resíduos disponíveis para transbordo e aterro sanitário 

  

 



IPH / UFRGS  Geraldo Antônio Reichert 

 

Apêndices                                                                               A.229 

Figura AC.22 – Entrada de dados sobre estação de transbordo 

 

Figura AC.23 – Entrada de dados sobre aterro sanitário 
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Os dados alimentados sobre a etapa de reciclagem constam na Figura AC.24. De-

vem ser fornecidas informações sobre os índices de reciclagem de cada material, sobre as dis-

tâncias de transporte das unidades de triagem até as unidades processadoras da reciclagem de 

fato e sobre os custos envolvidos. 

Figura AC.24 – Entrada de dados sobre reciclagem 

  

 

Os parâmetros internos podem ser verificados e alterados ou adequados pelo usuá-

rio. Nas Figuras AC.25 a AC.32, apresentam-se as telas “Advanced Variables” do programa 

IWM-2, que permitem visualizar e modificar os parâmetros internos do programa de ICV. São 

apresentadas as telas para matiz energética e uso de combustíveis, coleta, triagem, tratamento 

térmico, aterro sanitário e reciclagem. 

Todas as equações dos cálculos, em todas as etapas, podem ser verificadas pelo 

usuário do Programa IWM-2 (atendendo o que preconiza a NBR ISO 14.040 que aborda a 

avaliação de ciclo de vida). Um exemplo de visualização de como o programa IWM-2 permite 

ver as fórmulas é mostrado na Figura AC.33, onde se mostra a equação de cálculo da geração 

de DQO (COD) para a reciclagem no Cenário #4 OGTA (no caso a DQO evitada pela reci-

clagem é de 1.463.722.033 g, com a fórmula de cálculo mostrada no quadro menor). 
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Figura AC.25 – Tela “Advanced Variables” para energia e combustíveis 

 

Figura AC.26 – Tela “Advanced Variables” para coleta 
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Figura AC.27 – Tela “Advanced Variables” para triagem e produção de CDR 

 

Figura AC.28 – Tela “Advanced Variables” para processo de incinceração 
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Figura AC.29 – Tela “Advanced Variables” para padrão de emissão da incineração 

 

Figura AC.30 – Tela “Advanced Variables” para queima de CDR 
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Figura AC.31 – Tela “Advanced Variables” para aterro sanitário 

 

Figura AC.32 – Tela “Advanced Variables” para reciclagem 

 



IPH / UFRGS  Geraldo Antônio Reichert 

 

Apêndices                                                                               A.235 

Figura AC.33 – Visualização da fórmula interna de cálculo da DQO na reciclagem 
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APÊNDICE D – Metodologia de cálculo dos indicadores ambientais 
da AICV 

 

Para a avaliação da sustentabilidade ambiental, foram utilizados os seguintes crité-

rios e indicadores, cujas fórmulas de cálculo são descritas por Den Boer et al. (2005) são 

apresentadas na sequência: 

 Mudanças climáticas; 

 Toxicidade humana; 

 Formação de foto-oxidantes; 

 Acidificação; 

 Eutrofização. 

Na Tabela 4.2 (Capítulo 4.3.4), são apresentados a classificação das emissões que 

contribuem para determinado indicador de impacto ambiental e os valores de caracterização 

(PAG, PTH, PCFO, PA e PE) das diferentes emissões para cada um dos indicadores. 

Além desses seis indicadores, propomos, neste estudo, a adoção de mais três, com 

a forma de cálculo também apresentada a seguir: 

 Uso de energia; 

 Disposição de recicláveis “secos” em AS; 

 Disposição de recicláveis “orgânicos” em AS. 

 

Indicador: Mudanças climáticas – MdCl 

Mudanças climáticas são causadas pela emissão na atmosfera de gases que afetam 

o chamado “efeito estufa”. Emissões típicas em sistemas de gerenciamento de RSU que con-

tribuem ao aquecimento global incluem o CO2, N2O e CH4. O Potencial de Aquecimento 

Global (PAG) que é usado como fator de caracterização para avaliação e agregação da catego-

ria mudanças climáticas está apresentado na Tabela 4.2. O indicador geral é calculado da se-

guinte maneira: 

 

onde: 



IPH / UFRGS  Geraldo Antônio Reichert 

 

Apêndices                                                                               A.237 

MdCl =  resultado do indicador, que é expresso em kg CO2 equivalente; 

PAGi =  Potencial de Aquecimento Global da substância i; 

mi =  massa da substância i emitida em kg. 

 

Indicador: Toxicidade humana – ToHu 

Esta categoria de impacto concerne aos efeitos negativos à saúde humana de subs-

tâncias tóxicas emitidas ao ambiente. Considera-se tanto emissões ao meio ar quanto ao meio 

água doce. A forma de cálculo do indicador é a seguinte: 

, ,  

onde: 

ToHu =  resultado do indicador, que é expresso em kg 1,4-diclorobenzeno equivalente; 

PTHi, emeio = Potencial de Toxicidade Humana da substância i emitida para o meio emeio 

(ar ou água); 

mi =  massa da substância i emitida em kg. 

 

Indicador: Formação de foto-oxidantes – FoFO 

FoFO é a formação de compostos químicos reativos com o ozônio pela ação da 

luz solar sobre certos poluentes primários. Esses compostos reativos podem afetar negativa-

mente a saúde humana e os ecossistemas bem como causar danos às plantações. O indicador é 

calculado como segue: 

 

onde: 

FoFO =  resultado do indicador, que é expresso em kg etileno equivalente; 

PCFOi = Potencial de Criação Fotoquímica de Ozônio da substância i; 

mi =  massa da substância i emitida em kg. 

 

Indicador: Acidificação – Acid 

Poluentes que causam acidificação do meio têm uma variedade de impactos sobre 
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o solo, a água subterrânea, as águas superficiais, os organismos vivos e o ambiente construí-

do. Apresenta-se abaixo a fórmula de cálculo desse indicador: 

 

onde: 

Acid =  resultado do indicador, que é expresso em kg SO2 equivalente; 

PAi =  Potencial de Acidificação da substância i; 

mi =  massa da substância i emitida em kg. 

 

Indicador: Eutrofização – Eutr 

A eutrofização cobre os impactos potenciais da concentração excessiva de macro-

nutrientes, em especial do nitrogênio e do fósforo. Segue a equação de cálculo do indicador: 

 

onde: 

Eutr =  resultado do indicador, que é expresso em kg PO4 equivalente; 

PEi =  Potencial de Eutrofização da substância i; 

mi =  massa da substância i emitida em kg. 

 

Indicador: Uso de energia – UsoEn 

O indicador “uso de energia” representa o equivalente energético em GJ (giga 

Joule) líquido de todo o sistema de gerenciamento de RSU. Um valor positivo para UsoEn 

indica que há um consumo líquido de energia; e um valor negativo para o indicador representa 

que houve uma geração líquida de energia no cenário ou que a economia resultante da reci-

clagem dos materiais é maior que a energia consumida em todo o sistema. 

O indicador é calculado como segue: 

 

onde: 

UsoEn = resultado do indicador, que é expresso em GJ equivalente; 

PCBi = Potencial Calorífico Bruto da fonte energética i; 
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qi =  quantidade de energia ou combustível i utilizada, gerada ou poupada em kWh, 

L ou m³ (qi poupado ou gerado entra com sinal negativo na equação); 

efi = eficiência energética da fonte i. 

O programa IWM-2 calcula e dá como resultado de saída o indicador UsoEn (em 

GJ) para cada um dos cenários avaliados. O programa utiliza as seguintes fontes energéticas 

primárias com o respectivo poder calorífico bruto e eficiência de conversão em energia elétri-

ca, conforme Tabela AD.1. 

Tabela AD.1 – Conversão de fontes energéticas primárias – UsoEn  

Fonte energética 
Unidade 
básica 

Fator de  
conversão para GJ 

Unidade de  
conversão 

Eficiência 
(%) 

Eletricidade-consumida kWh 0,003600 GJ/kWh - 
Eletricidade-gerada kWh 0,003600 GJ/kWh - 
Eletricidade-reciclagem kWh 0,003600 GJ/kWh - 
Gasolina L 0,034350 GJ/L 63,6 
Diesel L 0,038136 GJ/L 75,2 
Gás natural m³ 0,040200 GJ/m³ 80,2 

Fonte: McDougall et al. (2001) 

 

Indicador: Disposição de recicláveis “secos” em AS – DRecAS 

Esse indicador avalia o impacto da disposição em aterro sanitário de resíduos só-

lidos “secos” que ainda tem potencial de reciclagem. A fórmula de cálculo é a seguinte: 

100  

onde: 

DRecAS = resultado do indicador, que é expresso em % dos recicláveis que vão para 

aterro sanitário; 

QuRec = Quantidade de Recicláveis “secos” efetivamente reciclados no cenário, em t/a; 

FrRec = Fração total de potencialmente Recicláveis “secos” no cenário, em t/a. 

 

Indicador: Disposição de recicláveis “orgânicos” em AS – DOrgAS 

Esse indicador avalia o impacto da disposição em aterro sanitário de resíduos só-

lidos “orgânicos” que ainda têm potencial de reciclagem. A fórmula de cálculo é a seguinte: 

100  
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onde: 

DOrgcAS = resultado do indicador, que é expresso em % dos orgânicos que vão para 

aterro sanitário; 

QuComp = Quantidade de recicláveis “Orgânicos” efetivamente reciclados no cenário, 

em t/a; 

FrOrg = Fração total de potencialmente recicláveis “Orgânicos” no cenário, em t/a. 
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APÊNDICE E – Metodologia de cálculo dos indicadores sociais 
da AICV 

Para cálculo dos indicadores sociais da avaliação dos impactos de ciclo de vida, 

também foi utilizada a metodologia adaptada descrita por Den Boer et al. (2005). A metodo-

logia considera os seguintes aspectos prioritários para a avaliação da sustentabilidade ambien-

tal de SGIRSU: 

 Direitos e obrigações dos cidadãos; 

 Direitos e obrigações dos empregados; 

 Responsabilidades dos fornecedores de serviços; 

 Responsabilidades do governo ou instituições de controle; 

 Proteção social e ambiental; 

 Envolvimento da comunidade. 

Os indicadores selecionados nesta pesquisa, apontando as perspectivas de susten-

tabilidade social a qual pertencem (aceitabilidade social, equidade social, ou função social) 

bem como ao estágio ou etapa do sistema de gerenciamento de RSU ao qual pertencem estão 

apresentados na Tabela AE.1 (“sim” e “não” significa, respectivamente, se o indicador é cal-

culado para a etapa específica do SGIRSU). 

Tabela AE.1 – Lista de indicadores e critérios sociais 

Critério e indicador Etapa do SGIRSU 

Aceitabilidade social 
Armazenamento  

temporário 
Coleta e 

transporte 
Tratamento 

Odor Sim Não Sim 
Impacto visual Sim Não Sim 
Espaço urbano Sim Não Sim 
Espaço privado Sim Não Não 
Complexidade Sim Não Não 

Equidade social    
Qualidade dos empregos Não Sim Sim 

Função social    
Empregos diretos criados Não Sim Sim 
Taxa de reciclagem Não Não Sim 

Fonte: Adaptado de Den Boer et al. (2005) 

 

Na sequência apresentam-se a descrição e a forma de cálculo desses oito indicado-
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res de sustentabilidade social. 

Indicador: Odor  – Odor(AT) e Odor(Tr) 

O indicador “Odor” no armazenamento temporário pré-coleta – Odor(AT) – e as 

variáveis necessárias para o seu cálculo são apresentados a seguir. 

	 	 ∙ 	
	

 

onde: 

fr i =  fração do resíduo coletado separadamente (fr), p.ex., resíduo de embalagens, 

resíduo verde (orgânico), etc.; 

k =  número de separações de frações do resíduo [n.]; 

FrRei = contribuição em massa da Fração do Resíduo i [t/a]; 

ToRe = Total de Resíduos [t/a] coletados pelo sistema; 

Biodi = potencial de Biodegradabilidade da fração do resíduo i [% MS (Matéria Seca), 

escalar]; 

CoAgi = Conteúdo de água (umidade) da fração do resíduo i [%, escalar]; 

QuRei = Quantidade de Resíduo per capita anual da fração i [kg/hab.a, escalar]; 

FrCoi = Frequência de Coleta da fração i [n. vezes/ano, escalar]; 

CoTe = Condições do tempo: Temperatura [ºC, escalar]; 

DiPC = Distância Pessoa/Contêiner [hab/m², escalar]; 

n =  número de variáveis, neste caso n = 6. 

As variáveis padronizadas para cálculo do indicador Odor no AT são apresentadas 

nas Tabelas AE.2 a AE.5 a seguir. 

Tabela AE.2 – Valores padrão para características dos resíduos para Geração 
de Odor – Biod e CoAg  

Potencial de 
Odor 

Indicador 
normalizado 

Conteúdo da fração 
orgânica biodegradável  

Biod 
(% seco) 

Conteúdo de água 
da fração (umidade)

CoAg 
(%) 

Muito alto 4 ≥ 85 ≥ 55 
Alto 3 75 - 84 45 - 54 
Médio 2 65 - 74 35 - 44 
Moderado 1 50 - 64 25 - 34 
Insignificante 0 < 50 < 25 
Fonte: Den Boer et al. (2005) 
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Tabela AE.3 – Valores Padrão da variável Quantidade de 
Resíduos em cada fração – QuRe 

Quantidade de 
resíduos 

Indicador 
normalizado 

Quantidade de resí-
duos na fração i 

QuRe 
(kg/hab.a) 

Grande 4 > 300 
Significativa 3 < 150 - 300 
Média 2 < 30 - 150 
Moderada 1 5 - 30 
Insignificante 0 < 5 
Fonte: Den Boer et al. (2005) 

Tabela AE.4 – Valores Padrão da variável Frequência de 
Coleta – FrCo 

Frequência de 
coleta 

Indicador 
normalizado 

Frequência da cole-
ta de resíduos 

FrCo 
(nº vezes/ano) 

Muito baixo 4 25 - 0 
Baixo 3 > 25 - 49 
Médio 2 > 49 - 56 
Alto 1 > 56 - 146 
Muito alto 0 > 146 
Fonte: Den Boer et al. (2005) 

Tabela AE.5 – Valores Padrão da variável Distância Pes-
soa/Contêiner baseados na densidade populacional – DiPC 

Distância 
Indicador 

normalizado 

Densidade popula-
cional 
DiPC 

(hab./m2) 

Curta 4 > 8.000 
Moderada 3 5.000 – 7.999 
Média 2 3.000 – 4.999 
Significativa 1 < 3.000 
Fonte: Den Boer et al. (2005) 

A variável Condições do tempo/Temperatura (CoTe) é calculada da seguinte for-

ma: 

∑ . .

365
 

onde: 

NoDiTemp.i = número de dias com temperatura média dentro de uma determi-

nada faixa (conforme Tabela AE.6); 
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VaReTemp.i = valor de referência a uma determinada faixa de temperatura 

(valores constante da Tabela AE.6); 

365 =  número de dias em um ano. 

Tabela AE.6 – Valores de referência para as faixas de temperatura - VaRe 

Valor de 
referência 

Faixas de temperatura (°C) 
< 10°C 10 e 15°C 15 e 20°C 20 e 25°C 25°C 

VaRe 0 2 4 6 8 
Fonte: Den Boer et al. (2005) 

 

Com o valor de CoTe calculado conforme acima, o valor normalizado da variável 

é obtido da Tabela AE.7. 

Tabela AE.7 – Valores Padrão da variável Condições do 
Tempo / Temperatura – CoTe 

Condições do 
clima 

Indicador 
normalizado 

Condições do tempo 
/ Temperatura 

CoTe 
(–) 

Muito quente 4 ≥ 3,5 
Quente 3 2,50 a 3,49 
Moderado 2 1,50 a 2,49 
Frio 1 0,50 a 1,49 
Muito frio 0 < 0,5 
Fonte: Den Boer et al. (2005) 

 

Por fim, o indicador Odor(AT) é normalizado (dividindo-se por 4) para que fique 

com um valor entre 0 e 1. 

Lista de entrada para o indicador Odor(AT): 

1. Composição do material coletado da fração resíduos i (módulo de Armazena-

mento Temporário); 

2. Caracterização química de materiais da fração recolhida, (teor de água, teor de 

matéria orgânica degradável);  

3. Quantidade de fração recolhida i per capita e por ano; 

4. Frequência da coleta de todos os resíduos recolhidos da fração i; 

5. A densidade populacional na cidade estudada; 

6. Número de dias em um ano com temperatura média dentro de temperatura defi-
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nida em intervalos: a partir de folha de entrada Geral - entrada do usuário; 

7. Número total de fracções recolhidas seletivamente; 

8. Para cada conjunto de contribuição de peso para fração total de resíduos coleta-

dos [%]. 

O indicador Odor para tratamento dos resíduos é calculado como segue. 

		
∑

	 % 	 ∙ 	  

onde: 

Odor (Tr)  =  indicador agregado do potencial de Odor do subsistema de Tratamento [–]; 

t =  instalação de tratamento de resíduos; 

y =  número de instalações de tratamento de resíduos do SMGIRS; 

EToOt = Emissão Total de Odor decorrente de uma instalação específica de tratamen-

to/disposição de resíduos t em um ano [UO/a, escalar]; 

DiPIt = Distância Pessoa (casa mais próxima)/Instalação t [m, escalar]. 

Sendo que (valores normalizados obtidos na Tabela AE.8): 

	 ∙  

onde: 

EMeOt  =  Emissão Média de Odor decorrente da instalação específica de tratamen-

to/disposição de resíduos t por tonelada de resíduo tratado na planta [UO/t]; 

ReInt =  quantidade de Resíduos tratados na Instalação t [–, escalar]. 

Tabela AE.8 – Normalização da intensidade do Odor – Odor(Tr) 

Odor 
Indicador 

normalizado 

Emissão total de odor 
EToO 
(UO/a) 

Distância à área residencial 
DiPI 
(m) 

Muito forte 4 > 1,00E+13 < 1,00 DiMS  
Forte 3 1,00E+11 – 9,99E+12 1 – 1,99 DiMS 
Discreto 2 1,00E+09 – 9,99E+10 2 – 2,99 DiMS 
Muito fraco 1 1,00E+06 – 9,99E+08 3 – 4 DiMS 
Sem odor 0 < 9,99E+05 > 4 DiMS 

Obs.: DiMS – Distância Mínima de Separação (tabulado por tipo de instalação de tratamento) 

 UO – unidade de dor, que é medida olfatométrica da concentração de odor 

Fonte: Den Boer et al. (2005) 
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Para fins de cálculo de definição das Distâncias Mínimas de Separação – DiMS –, 

a Tabela AE.9 deverá ser utilizada. As emissões totais de odor por planta e as faixas de capa-

cidades instaladas normalizadas são definidas nas Tabelas AE.10 e AE.11, respectivamente. 

Tabela AE.9 – Valores padrão recomendado para Distância Mínima de Separação – 
DiMS – para diferentes plantas de tratamento 

Instalação ou Planta Observações 
Distância Mínima de Separação DiMS 

(m) 

Aterro sanitário  500 
Planta de compostagem sem biofiltro 500 
Planta de compostagem com biofiltro 100 
Planta de biodigestão maturação a céu aberto 500 
Planta de biodigestão totalmente fechado 300 
TMB (aeróbio e anaeróbio) sem biofiltro 500 
TMB (aeróbio e anaeróbio) com biofiltro 300 
Estação de transferência  200 
Planta de incineração  300 

Fonte: Den Boer et al. (2005) 

Tabela AE.10 – Emissões média de Odor por plantas de tratamento de resíduos de acordo 
com suas capacidades de projeto 

Tipo de planta 
 Capacidade da planta (t/a) 
 muito pq. pequena média grande muito gr. 

Observação Emissão Média de Odor – EMeOt (UO/a) 

Aterro sanitário res. comum 2,40E+12 4,20E+12 9,00E+12 1,80E+13 2,40E+13 
Aterro sanitário rejeito 1,00E+11 1,75E+11 3,75E+11 7,50E+11 1,00E+12 
Compostagem sem biofiltro 1,00E+11 3,00E+11 1,25E+12 3,50E+12 5,00E+12 
Compostagem com biofiltro 5,60E+09 1,68E+10 7,00E+10 1,96E+11 2,80E+11 
Biodigestão uso energia gás 3,20E+09 1,76E+10 6,40E+10 1,76E+11 2,56E+11 
TMB sem biofiltro 3,10E+11 1,09E+12 2,48E+12 4,65E+12 6,20E+12 
TMB com biofiltro 1,55E+10 5,43E+10 1,24E+11 2,33E+11 3,10E+11 
Estação de transferência res. comum 3,60E+06 6,30E+06 1,35E+07 2,70E+07 3,60E+07
Incineração res. comum 1,08E+06 1,89E+06 4,05E+06 8,10E+06 1,08E+07
Incineração rejeito 1,80E+05 3,15E+05 6,75E+05 1,35E+06 1,80E+06 

Fonte: Den Boer et al. (2005) 

Tabela AE.11 – Classificação por faixa de capacidade instalada (t/a) para fins de emissão de 
odor de plantas de tratamento de resíduos 

Planta 
muito 

pequena 
pequena média grande 

muito 
grande 

(t/a) 

Aterro sanitário < 20.000 20.000 – 49.999 50.000 – 99.999 100.000 – 200.000 > 200.000 
Compostagem < 1.000  1.000 – 4.999 5.000 – 19.999 20.000 – 50.000 > 50.000 
Biodigestão < 1.000 1.000 – 9.999 10.000 – 29.999 30.000 – 80.000 > 80.000 
TMB < 5.000 5.000 – 29.999 30.000 – 49.999 50.000 – 100.000 > 100.000 
Estação transferência < 20.000 20.000 – 49.999 50.000 – 99.999 100.000 – 200.000 > 200.000 
Incineração < 20.000 20.000 – 49.999 50.000 – 99.999 100.000 – 200.000 > 200.000 

Fonte: Den Boer et al. (2005) 
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Por fim, o indicador Odor(Tr) é normalizado (dividindo-se por 4) para que fique 

com um valor entre 0 e 1. 

Lista de informações necessárias para cálculo de Odor(Tr): 

1. Tipos de n instalações de tratamento, com relevância de emissão de odor, exis-

tentes no cenário de SGIRSU (aterro sanitário, planta de compostagem, diges-

tão anaeróbia, TMB, incineração, estação de transbordo); 

2. Quantidade de RSU gerenciada em cada planta (t/a); 

3. Existência de biofiltro, no caso de compostagem, digestão anaeróbia e TMB 

(sim ou não); 

4. Distância da planta a habitações próximas (m). 

 

Indicador: Impacto visual – ImVi(AT) e ImVi(Tr) 

O indicador impacto visual para armazenamento temporário dos resíduos é calcu-

lado como segue. 

	 4 ∙ 10 	 ∙ 	9 ∙ 10 	 ∙ 	9 ∙ 10 	 ∙ 	 

	3,99 ∙ 10 	 ∙ 1,23 ∙ 10  

onde: 

ImVi(AT) =  Impacto Visual do armazenamento temporário [–]. 

Sendo que: 

1,125	 ∙ 	 ∙ 	 ∙ 	 ∙
/

 

onde: 

VaRP =  Valor Relativo da Paisagem [–]; 

CoQu =  Condição de Qualidade [–, escalar]; 

TaPo = Tamanho da População [hab, escalar]; 

DiPo =  Distância da População [m, escalar]; 

Aces =  Acessibilidade [–, escalar]; 

CaViAT = Campo de Visão do Armazenamento Temporário [–, escalar]. 

Os valores necessários das variáveis normalizadas para cálculo do impacto visual 

são obtidos das Tabelas AE.12 a AE.16. 
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Tabela AE.12 – Condição de Qualidade – CoQu 

Tipo de área 
Condição de qualidade - CoQu 

Área 
protegida 

Alta Moderada Baixa 

Área verde / praia / lago 25 22 18 16 
Área cultural ou histórico 25 22 18 16 
Montanhas 25 22 18 16 
Área comercial 16 12 10 8 
Área residencial 8 6 5 4 
Área de escritórios 4 3,5 2,5 2 
Área industrial 2 1,75 1,25 1 
Fonte: Den Boer et al. (2005) 

Tabela AE.13 – Tamanho da população – TaPo  

Número de habitantes TaPO 

1 – 1.000 1 
1.001 – 2.000 2 
2.001 – 4.000 3 
4.001 – 8.000 4 

8.001 – 16.000 5 
16.001 – 50.000 6 

50.001 – 100.000 7 
100.001 – 500.000 8 

500.001 – 1.000.000 9 
> 1.000.000 10 

Fonte: Den Boer et al. (2005) 

Tabela AE.14 – Distância da população – DiPo  

Distância (m) DiPO 

0 – 1 1 
1 – 2 2 
2 – 4 3 
4 – 6 4 
6 – 8 5 

8 – 10 6 
10 – 15 7 
15 – 25 8 
25 – 50 9 

> 50 10 
Fonte: Den Boer et al. (2005) 
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Tabela AE.15 – Acessibilidade – Aces 

Impacto visual 
Indicador 

normalizado 

Acessibilidade 
Tráfego (caros e 

pedestres) 
Aces 

Insignificante 0 sem trânsito 
Moderado  1 baixo 
Médio 2 moderado 
Certo 3 alto 
Significativo 4 muito alto 
Fonte: Den Boer et al. (2005) 

 

Tabela AE.16 – Campo de visão – CaVi 

Impacto visual 
Indicador 

normalizado 
Campo de visão 

CaVi 

Insignificante 0 sem atividades visíveis 
Moderado  1 atividades não são visualmente evidentes 
Médio 2 atividades são visíveis, mas em segundo plano 
Certo 3 atividades são visualmente dominantes 
Significativo 4 atividades são dominantes e fora de escala 
Fonte: Den Boer et al. (2005) 

 

Lista de entrada para o indicador ImVi(AT): 

1. Tipo de área: verde, histórica, industrial, comercial, residencial ou de escritó-

rios; 

2. Número de pessoas que vivem na área de estudo; 

3. Distância média entre armazenamento temporário e domicílios; 

4. Intensidade do tráfego de caros e de pedestres na área de estudo; 

5. Campo de visão do armazenamento temporário: AT é não visível ou dominan-

te? 

O indicador “impacto visual” para tratamento dos resíduos é calculado como se-

gue. 

		
∑

	 % 	 ∙ 	  

onde: 

ImVi(Tr)  =  indicador agregado do potencial de Impacto Visual do subsistema de Tra-

tamento [–]; 
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t =  instalação de tratamento de resíduos; 

y =  número de instalações de tratamento de resíduos do SMGIRS; 

ImVit = indicador agregado de Impacto Visual da planta t [–, escalar]; 

ReInt = quantidade de Resíduos tratados na Instalação t [t/a]. 

 

	 4 ∙ 10 	 ∙ 	9 ∙ 10 	 ∙ 	9 ∙ 10 	 ∙ 	 

	3,99 ∙ 10 	 ∙ 1,23 ∙ 10  

onde: 

ImVit =  Impacto Visual de cada planta t [–]. 

Sendo que: 

1,125	 ∙ 	 ∙ 	 ∙ 	 ∙
/

 

onde: 

VaRPt = Valor Relativo da Paisagem [–]; 

CoQut = Condição de Qualidade ao redor da planta [–, escalar]; 

TaPot = Tamanho da População ao redor da planta [hab, escalar]; 

DiPot =  Distância da População até a planta [m, escalar]; 

Acest =  Acessibilidade à planta [–, escalar]; 

CaViTrt = Campo de Visão da planta de Tratamento t [–, escalar]. 

 

O valor das variáveis são os mesmos já definidos nas tabelas para o impacto visu-

al do armazenamento temporário.  

Lista de entrada para o indicador ImVi(AT): 

1. Tipo de área onde a planta está localizada: verde, histórica, industrial, comerci-

al, residencial ou de escritórios; 

2. Número de pessoas que vivem na área próxima à localização da planta; 

3. Distância média entre a planta de tratamento e aglomeração urbana; 

4. Intensidade tráfego de carros e pedestres na área de estudo; 

5. A planta de tratamento não é visível ou é dominante na área de estudo? 

Os indicadores ImVi(AT) e ImVi(Tr) são então normalizados entre 0 e 1. 
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Indicador: Espaço Urbano – EsUC(AT) e UsoTe(Tr) 

O indicador espaço urbana ocupado no armazenamento temporário – EsUC(AT) – 

refere-se ao espaço necessário para colação de cestos e contêineres na cidade; e calculado 

como segue. 

	 	 ∙ 	
4

	

 

onde: 

EsUC(AT)norm = Espaço Urbano Consumido normalizado; 

m = número de setores da cidade; 

EsUC(AT)j = Espaço Urbano Consumido no setor j [eq. hab., escalar]; 

SuSej = Superfície por Setor j [m²]; 

SuCi = Superfície total da Cidade [m²]. 

	  

onde: 

setor j = setor da cidade; 

EsUC(AT)j = Espaço Urbano Consumido no setor j [eq. hab.]; 

SuOCj = Superfície Ocupado por Contêineres no setor j [m²]; 

DiEUj = Disponibilidade de Espaço Urbano por habitante por setor j [m²/hab]. 

	 	  

onde: 

SuSej = Superfície por Setor j [m²]; 

TaPSj = Tamanho da População no Setor j [hab]. 

Na Tabela AE.17, são apresentados os valores de referência para a normalização 

do indicador EsUC(AT). Para entrada nessa tabela é preciso dividir o valor calculado para o 

espaço consumido no Setor j pela população do mesmo Setor j. 
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Tabela AE.17 – Normalização de Espaço Urbano Consumido no AT –  EsUC(AT) 
Espaço urbano  

consumido 
Indicador 

normalizado 
Espaço consumido EsUC(AT)setor j 

(% da população do setor) 

Muito alto 4 > 0,15 
Significativo 3 0,80 – 0,15 
Médio 2 0,046 – 0,079 
Perceptível 1 0,02 – 0,045 
Insignificante 0 < 0,02 
Fonte: Den Boer et al. (2005) 

 

Lista de entrada para o indicador EsCU(AT): 

1. Número total de contêineres de cada volume para cada setor; 

2. População de cada setor da cidade (hab);  

3. Área superficial do setor da cidade em estudo (m²). 

 

O uso de espaço ou o uso de terra para as instalações de tratamento é dado pela 

seguinte equação: 

		
∑

	 % 	 ∙ 	  

onde: 

UsoTe(Tr)  =  indicador agregado do Uso da Terra pelo subsistema tratamento [–]; 

t =  instalação de tratamento de resíduos, p.ex., unidade de compostagem; 

y =  número de instalações de tratamento de resíduos no Cenário de SMGIRS; 

UsoTet = Uso da Terra no local da planta de tratamento t [–, escalar]; 

SuOTrt = Superfície Ocupada pela planta de Tratamento t [m²]. 

 

UsoEU(Tr) é depois normalizado dividindo-se o valor calculado por 4. Os valores 

padrão para as variáveis utilizadas no cálculo do indicador estão nas Tabelas AE.18 e AE.19. 

  

Sendo que para uma simples instalação, a forma de cálculo é a seguinte: 

	
	 	

 

onde: 

UsoTet = Uso da Terra por uma planta de tratamento t; 
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SuOTrt  = Superfície Ocupada pela planta de Tratamento t [m², escalar]; 

DiEU = Disponibilidade de Espaço Urbano per capita [m²/hab, escalar]; 

TrTet = Transformação da Terra para implantação da planta t [–, escalar]; 

DuRet = Duração da Recuperação ao estado anterior de uso da terra para a planta t 

[anos, escalar]; 

n  = número de variáveis, neste caso n = 3. 

Tabela AE.18 – Normalização do Uso de Terra no tratamento de resíduos – UsoTe(Tr) 

Uso de terra 
Indicador 

normalizado 

Superfície ocupa-
da pela planta 

 (% da pop.) 

Transformação 
do terreno 

TrTe 

Duração da  
recuperação 

DuRe 

Muito significativo  4  > 0,15 ≥ 14 aterro sanitário 
Significativo 3 0,08 – 0,15 10 – 13,9  
Moderado 2 0,046 – 0,079 5 – 9,9 outros tipos de plantas
Insignificante 1 0,02 – 0,045 1 – 4,9  
Desprezível 0 < 0,02 < 1  

Fonte: Den Boer et al. (2005) 
 

Para o cálculo de SuOTrt , que é  a superfície ocupada pelo tratamento de resíduos 

(incluindo pré-tratamento e disposição), a área total coberta por instalações de tratamento de 

resíduos para um dado cenário de gerenciamento de resíduos é calculada pela seguinte equa-

ção: 

	 . 	  

onde: 

SuOTrespec. t = Superfície Ocupado por um Tratamento i específico [m²/t], p.ex. com-

postagem; 

CaInt  = Capacidade de projeto da Instalação t [t/ano]; 

t   = planta de tratamento, p.ex. uma planta de compostagem; 

y  =  número de plantas de tratamento no Cenário. 

Para definição de áreas específicas ocupadas por instalações futuras de plantas in-

dividuais de tratamento, pode-se utilizar a tabela a seguir. 
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Tabela AE.19 – Valores padrão de demanda de superfície para instalações de tratamento 
de resíduos – SuOTrespc t 

Instalação ou Planta Observações 
Superfície Específica Ocupada 

SuOTrespec t 

(m²/t resíduos) 

Aterro sanitário não aplicável a definir 
Planta de compostagem fechada 0,6 
Planta de biodigestão capacidade  < 20.000 t/a 0,4 
Planta de biodigestão capacidade  > 20.000 t/a 0,3 
TMB (aeróbio e anaeróbio) capacidade  < 60.000 t/a 0,3 
TMB (aeróbio e anaeróbio) capacidade  > 60.000 t/a 0,2 
Incineração capacidade  < 100.000 t/a 0,3 
Incineração capacidade  > 100.000 t/a 0,2 

Fonte: Den Boer et al. (2005) 

 

A variável DiEU é calculada pela mesma metodologia do indicador Consumo de 

Espaço Urbano no Armazenamento Temporário. Similarmente, a variável  é normaliza-

da de 0 a 4 conforme a Tabela AE.18. 

Para entrada na Tabela AE.18, a varável TrTe é calculada da seguinte forma (sen-

do as variáveis CoQu Orig e CoQu TR obtidas da Tabela AE.12 – a mesma utilizada para o indi-

cador Impacto Visual): 

	 	  

onde: 

CoQu Orig = Condição de Qualidade da paisagem original; 

CoQu Tr = Condição de Qualidade da paisagem com a instalação do tratamento. 

O indicador é normalizado dividindo o valor calculado por 4. 

Lista de entrada para o indicador UsoTe(Tr): 

1. Tipos de planta de tratamento e capacidades instaladas, e área demandada para 

aterro sanitário; 

2. População da cidade (hab);  

3. Densidade populacional da cidade (m²/hab); 

4. Uso original da terra no local onde será instalada a planta de tratamento. 

 

Indicador: Espaço Privado – EsPr(AT) 

O indicador “espaço privado ocupado” no armazenamento temporário – EsPr(AT) 



IPH / UFRGS  Geraldo Antônio Reichert 

 

Apêndices                                                                               A.255 

– é calculado como segue. 

 

	  

onde: 

EsPr(AT) = Espaço Privado Consumido [normalizado]; 

NuFR = Número de Frações de Resíduos coletadas separadamente [n., escalar]; 

ArPi =  Área de Piso [m², escalar]; 

TaDo =  Tamanho dos Domicílios [hab/dom, escalar]; 

ImSe =  nível de Implementação da coleta Segregada [%, escalar]; 

n =  número de variáveis, neste caso n = 4. 

Os valores padrão das variáveis utilizadas no cálculo do indicador “espaço priva-

do” estão listados na Tabela AE.20. 

O indicador é normalizado entre 0 e 1 dividindo-se o valor calculado por 4. 

Tabela AE.20 – Valores padrão para as variáveis de Espaço Privado Consumido 

Espaço privado  
consumido 

Indicador 
normalizado 

NuFR 
(nº) 

ArPi 
(m²) 

TaDo 
(hab./dom.) 

ImSe 
(%) 

Insignificante  4 1 > 125 < 1,4 Total 
Moderado 3 2 – 3 125 – >100 1,4 – < 2,2  Alto 
Médio 2 4 – 5 100 – 75 2,2 – 3,0 Moderado 
Alto 1 6 – 7 <75 – 50 >3,0 – 3,8 Baixo 
Significativo 0 8 < 50 > 3,8 Nunca 

Fonte: Den Boer et al. (2005) 
 

Lista de entrada para o indicador EsPr(AT): 

1. Número de frações de resíduos coletados separadamente; 

2. Tamanho médio em planta dos domicílios (m²);  

3. Número de pessoas por domicílio (hab/dom); 

4. Há coleta seletiva implantada? Se sim, como é o nível de participação da popu-

lação? 

 

Indicador: Complexidade (AT) 

O indicador “complexidade” no armazenamento temporário – Com(AT) – é calcu-
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lado como segue. 

	  

onde: 

Com(AT) = Complexidade do Armazenamento Temporário [–]; 

SeIS =  Separação Implementada com Sucesso [–, escalar]; 

EdEs =  Educação Escolar dos habitantes [%, escalar]; 

CaCo =  Calendário de Coleta [–, escalar]; 

HaEA =  número de Habitantes por Educador Ambiental [n., escalar]; 

NuFR =  Número de Frações de Resíduos coletadas separadamente [n., escalar]; 

Sinal =  Sinalização da localização dos contêineres [–, escalar]; 

n =  número de variáveis, neste caso n = 6. 

O indicador é normalizado entre 0 e 1 dividindo o valor calculado por 4. 

Os valores padrão para as variáveis necessárias para o cálculo do indicador estão 

nas Tabelas AE.21 a AE.26. 

Tabela AE.21 – Valores padrão para Separação Implantada no AT –  
SeIS(AT) 

Armazenamento 
temporário 

Indicador 
normalizado 

Separação implantada com 
sucesso 

Não complexo 1 Sim 
Complexo 4 Não 

Fonte: Den Boer et al. (2005) 

Tabela AE.22 – Valores padrão de educação escolar em complexidade no AT –  
EdEs(AT) 

Compreensível 
Indicador 

normalizado 

Percentagem da população com 
nível médio ou superior 

(% da população) 

Não compreensível 4 < 20 
Difícil de compreender 3 21 – 40 
Compreensível 2 41 – 60 
Fácil de compreender 1 61 – 80 
Muito fácil de compreender 0 > 80 

Fonte: Den Boer et al. (2005) 
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Tabela AE.23 – Valores padrão para Calendário de Coleta – CaCo(AT))  

Armazenamento 
temporário 

Indicador 
normalizado 

Número de frações de resí-
duos coletados com calendá-

rio de coleta 

Não complexo 0 < 2 
Levemente complexo 1 2 – 4 
Complexo 2 4 – 6 
Muito complexo 3 6 – 8 
Extremamente complexo 4 > 8 
Fonte: Den Boer et al. (2005) 

Tabela AE.24 – Valores padrão para número de Habitantes por Educador 
Ambiental – HaEA  

Armazenamento 
temporário 

Indicador 
normalizado 

População por educador  
ambiental 

Muito fácil compreensão 0 < 10.000 
Fácil 1 10.001 – 20.000 
Médio 2 20.001 – 40.000 
Perceptível 3 40.001 – 60.000 
Insignificante 4 > 60.001 

Fonte: Den Boer et al. (2005) 

Tabela AE.25 – Valores padrão para Número de Frações de Resíduos co-
letadas separadamente – NuFR  

Complexidade 
Indicador 

normalizado 
Número de frações de resí-

duos separados 

Não complexo 0 1 
Levemente complexo 1 2 
Complexo 2 3 
Muito complexo 3 4 
Extremamente complexo 4 5 ou mais 

Fonte: Den Boer et al. (2005) 

Tabela AE.26 – Valores padrão para Sinalização da Localização dos 
Contêineres –  Sinal 

Complexidade 
Indicador 

normalizado 
Sinalização 

Não complexo 1 Sim 
Complexo 4 Não 

Fonte: Den Boer et al. (2005) 

 

Os aspectos a serem considerados no indicador são: 

1. Atividades de separação prévia dos resíduos feitos com sucesso; 

2. Percentagem da  população com nível escolar médio ou superior; 
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3. Calendário ou frequência de coleta; 

4. Número de habitantes na área do projeto; 

5. Número de educadores ambientais na área do projeto; 

6. Número de frações de separação dos resíduos; 

7. Sinalização da localização dos contêineres. 

 

Indicador: Qualidade dos Empregos –  QuEm(C&T e Tr) 

O indicador “qualidade de empregos na coleta” – QuEm(C&T) – é calculado da 

mesma maneira que o indicador “qualidade dos empregos no tratamento” – QuEm(Tr), pela 

equação abaixo: 

	  

onde: 

QuEm =  Qualidade dos Empregos [normalizado]; 

EsFi = Esforço Físico dos empregados no estágio da coleta ou tratamento [–, escalar]; 

CoEm = Contato dos Empregados com os resíduos na coleta ou tratamento [–, escalar]; 

NiPa =  Nível de pagamento no estágio da coleta ou tratamento [–, escalar]; 

TreEd = Treinamento Educacional no estágio da coleta tratamento  [%, escalar]; 

ReGe =  Representação de Gênero no estágio da coleta ou tratamento [%, escalar]; 

AcTra =  Acidentes de Trabalho no estágio da coleta ou tratamento [n./100.000 empre-

gados, escalar]; 

ConEm = Contratos dos Empregados no estágio da coleta ou tratamento [–, escalar]; 

FeHT =  Flexibilidade no Horário de Trabalho no estágio da coleta ou tratamento [–, es-

calar]; 

DiTP = Dias de Trabalho Perdidos devido a disputas trabalhistas [d/a, escalar]; 

TraVe = Trabalhadores mais Velhos no estágio da coleta ou tratamento [%, escalar]; 

n =  número de variáveis, neste caso n = 10. 

 

Após o cálculo do indicador, é feita a normalização de QuEm entre 0 e 1, dividin-

do  por 4. 

Os valores padrão das variáveis necessárias ao cálculo do indicador estão apresen-

tados na Tabela AE.27. 
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Tabela AE.27 – Valores padrão para o cálculo de Qualidade dos Empregos na coleta 
e no tratamento - QuEm 

Qualidade 
dos empregos 

Indicador 
normalizado 

EsFi CoEm NiPa TreEd ReGe 

Muito boa  0 – – – > 12 – 
Boa 1 não requerido automatizada acima 10 – 12 > 68 
Médio 2 – – igual 10 – 6 68 – 48 
Baixa 3 requerido manual – 6 – 4 < 48 
Muito ruim 4 – – abaixo  < 4 – 

 

Qualidade 
dos empregos 

Indicador 
normalizado 

AcTra ConEm FeHT DiTP TraVe 

Muito boa  0 – – – – – 
Boa 1 < 2.260 contrato fixo sim 0 > 54 
Médio 2 2.2260 – 5.909 contrato temporário – 82 – > 0 54 – 30 
Baixa 3 > 5.909 informal/sem contrato não > 82 < 30 
Muito ruim 4 – – – – – 

Obs: EsFi (se a movimentação dos contêineres é requerida ou não; NiPA (se o salário está acima ou abaixo 
do salário mínimo); TreEd (percentagem dos empregados envolvidos em atividades de treinamento); 
ReGe (percentagem de mulheres empregadas em relação ao total); AcTra (número de acidentes de traba-
lho em um ano com afastamento maior que 3 dias (por 100.000 empregados)); TraVe (obtido dividindo 
o número de empregados com idade entre 55 e 64 anos pelo número total de empregados no mesmo se-
tor) 

Fonte: Den Boer et al. (2005) 

 

Os aspectos a serem considerados para cálculo de QuEm(C&T) são: 

1. Há necessidade de movimentação de contêineres na etapa da coleta ou não?; 

2. A carga na coleta é feita de maneira manual ou automatizada?; 

3. Os salários na coleta estão abaixo ou acima do salário mínimo?; 

4. Percentagem dos trabalhadores que participam de treinamento; 

5. Percentagem de empregados mulheres em relação ao total de empregados; 

6. Índices de acidentes de trabalho na coleta; 

7. Tipo de contrato de trabalho: permanente, temporário, tempo-fixo ou curto pra-

zo; 

8. Há flexibilidade no horário de trabalho na coleta?; 

9. Dias de trabalho perdido por disputas judiciais na coleta; 

10. Percentagem de trabalhadores velhos em relação à média. 

Os aspectos a serem considerados para cálculo de QuEm(Tr) são: 

1. Há necessidade de movimentação de contêineres na etapa de tratamento ou 

não?; 

2. Há trabalho manual no tratamento ou é automatizado?; 

3. Os salários no tratamento estão abaixo ou acima do salário mínimo?; 
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4. Percentagem dos trabalhadores que participam de treinamento, no tratamento; 

5. Percentagem de empregados mulheres em relação ao total de empregados; 

6. Índices de acidentes de trabalho no tratamento; 

7. Tipo de contrato de trabalho: permanente, temporário, tempo-fixo ou curto pra-

zo; 

8. Há flexibilidade no horário de trabalho no tratamento?; 

9. Dias de trabalho perdido por disputas judiciais no tratamento; 

10. Percentagem de trabalhadores velhos em relação à média. 

 

Indicador: Quantidade de Empregos – QTEm (C&T e Tr) 

O indicador “quantidade de empregos gerados” – QTEm – é calculado pela equa-

ção abaixo: 

	100.000	 ∙ 	
&

 

onde: 

QTEm = Quantidade relativa Total de Empregos no SMGIRS [empregos/100.000 t de 

RSU]; 

ToRe =  quantidade Total de Resíduos manejados no SMGIRS [t/a]; 

ToEm(C&T) = Total de Empregos no subsistema Coleta & Transporte [empregos]; 

ToEm(Tr) = Total de Empregos agregados no subsistema Tratamento [empregos]. 

Os valores padrão de número de empregos por 100.000 toneladas de RSU mane-

jados estão na Tabela AE.28.  

Tabela AE.28 – Valores padrão para Quantidade de Empregos – QTEm  

Quantidade de empre-
gos 

Indicador 
normalizado 

Empregos / 100.000 t resí-
duos coletados e tratados 

Muito alto 0 > 500 
Alto 1 300 – 500 
Moderado 2 200 – 300 
Pequeno 3 100 – 200 
Muito pequeno 4 < 100 

Fonte: Den Boer et al. (2005) 
 

O indicador é normalizado entre 0 e 1 dividindo o valor calculado por 4. 
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Os aspectos a serem considerados para cálculo de QTEm são: 

1. Número de empregos na etapa coleta e transporte (C&T); 

2. Número de empregos na etapa tratamento (Tr); 

3. Quantidade total de resíduos manejados no Cenário (t/a). 

 

Indicador: Taxa de Recuperação – TaRe 

O indicador “taxa de recuperação” – TaRe – é calculado pela equação abaixo: 

	  

onde: 

TaRe =  Taxa de Recuperação na área de projeto [–]; 

TaRc =  Taxa de Reciclagem [%, escalar]; 

TaCo =  Taxa de Compostagem [%, escalar]; 

ReEn =  percentagem dos resíduos utilizados para Recuperação Energética [%, escalar]; 

n =  número de variáveis, neste caso n = 3. 

Para cálculo da taxa de reciclagem, a equação abaixo é utilizada: 

	 100 

onde: 

QuRec = Quantidade de resíduos Reciclados [t/a]; 

ToRe =  Quantidade de Total de resíduos gerados no Cenário [t/a]. 

A taxa de compostagem TaCo e a percentagem de resíduos utilizados como recu-

peração energética ReEn são calculados de maneira similar à equação acima. 

Após é feita a normalização de TaRe da seguinte maneira: 

	
4

 

Para a normalização dos valores das variáveis de cálculo do Indicador Taxa de Recuperação, 

serão utilizados os valores referência de reciclagem, compostagem e recuperação energética 

da União Europeia, conforme Tabela AE.29. 
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Tabela AE.29 – Valores padrão para as variáveis de taxas de reciclagem, de com-
postagem e de recuperação energética 

Índice de reciclagem, 
compostagem e recu-
peração energética 

Indicador 
normalizado 

Taxa de  
reciclagem 
TaRc (%) 

Taxa de 
compostagem 

TaCo (%) 

Taxa de rec. 
energética 
ReEn (%) 

Muito alto  0 ≥ 25 ≥ 30 ≥ 45 
Alto 1 18 – 25 20 – 30 30 – 45 
Moderado 2 10 – 18 10 – 20 15 – 30 
Baixo 3 3 – 10 3 – 10 3 – 15 
Muito baixo 4 < 3 < 3 < 3 

Fonte: Adapatdo de Den Boer et al. (2005) 

 

O indicador é normalizado entre 0 e 1 dividindo o valor calculado por 4. 

Os aspectos a serem considerados para cálculo de TaRe são: 

1. Quantidade total de resíduos manejados no Cenário (t/a); 

2. Quantidade de resíduos reciclados no Cenário (t/a); 

3. Quantidade de resíduos compostados no Cenário (t/a); 

4. Quantidade de resíduos utilizados como recuperação energética no Cenário 

(t/a). 
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APÊNDICE F – Impressões dos relatórios de saída do inventário do 
IWM-2 para as emissões gasosas e efluentes líquidos 

Neste Anexo F, apresentam-se 16 relatórios de saída do programa IWM-2 para os 

inventários de ciclo de vida para emissões atmosféricas e emissões de efluentes líquidos em 

relação aos oito cenários avaliados. 

Todos os resultados das emissões estão em grama (g), sendo apresentados para as 

etapas de coleta, triagem, tratamento biológico, tratamento térmico, aterro sanitário (que in-

clui o transbordo e a transferência) e a reciclagem. O total para o cenário (todas as etapas so-

madas) para cada substância também é fornecido. 

Valores expressos sem sinal (valores positivos) indicam uma emissão de fato da 

substância em questão, e valores com sinal negativo indicam a quantidade que deixou de ser 

emitida ao ambiente (normalmente pelo processo de reciclagem, através da substituição de 

matéria-prima virgem). 

O modelo IWM-2 (aqui utilizado na versão 2.50.1 de 2013) só funciona correta-

mente em computadores com sistema operacional Windows 7, quando as configurações em 

“Região e Idioma” dentro de  “Painel de Controle” estiverem no formato “Inglês (Reino Uni-

do)”. Em função disso, todos os dados de entrada e de saída do programa IWM-2 Versão 

2.50.1 usam a vírgula como separador de milhar e o ponto como separador de decimal.  
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Inventário do IWM-2 das emissões gasosas para o Cenário #1 BASE 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 

 

Inventário do IWM-2 das emissões líquidas para o Cenário #1 BASE 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 
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Inventário do IWM-2 das emissões gasosas para o Cenário #2 PGTA 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 

 

Inventário do IWM-2 das emissões líquidas para o Cenário #2 PGTA 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 
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Inventário do IWM-2 das emissões gasosas para o Cenário #3 PDT 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 

 

Inventário do IWM-2 das emissões líquidas para o Cenário #3 PDT 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 
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Inventário do IWM-2 das emissões gasosas para o Cenário #4 OGTA 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 

 

Inventário do IWM-2 das emissões líquidas para o Cenário #4 OGTA 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 
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Inventário do IWM-2 das emissões gasosas para o Cenário #5 ODT 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 

 

Inventário do IWM-2 das emissões líquidas para o Cenário #5 ODT 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 
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Inventário do IWM-2 das emissões gasosas para o Cenário #6 DASI 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 

 

Inventário do IWM-2 das emissões líquidas para o Cenário #6 DASI 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 
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Inventário do IWM-2 das emissões gasosas para o Cenário #7 QM 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 

 

Inventário do IWM-2 das emissões líquidas para o Cenário #7 DASI 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 
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Inventário do IWM-2 das emissões gasosas para o Cenário #8 GICI 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 

 

Inventário do IWM-2 das emissões líquidas para o Cenário #8 GICI 
(Obs.: nos números o separador de milhar é “,” e de decimal é “.”) 
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APÊNDICE G – Indicadores normalizados e ponderados  

Nas Tabelas AG.1 e AG.2, apresentam-se os valores numéricos dos indicadores 

ambientais e econômicos normalizados para valores entre 0 e 1; e, nas figura AG.3 a AG.6 a 

ordenação numérica dos cenários com base nos subíndices e índice geral de sustentabilidade. 

Tabela AG.1 – Valore normalizados entre 0 e 1 dos indicadores ambientais  

Cenário 
Indicador ambiental normalizado 

MuCl  ToHu  FoFO Acid  Eutr  UsoEn  DRescAS  DOrgAS 

#1 BASE  0,885  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000 
#2 PGTA  0,660  0,786  0,596  0,538  0,588  0,463  0,670  0,626 
#3 PDT  0,750  0,864  0,865  0,846  0,824  0,744  0,907  0,866 
#4 OGTA  0,153  0,307  0,000  0,000  0,000  0,000  0,165  0,154 
#5 ODT  0,003  0,736  0,173  0,103  0,059  0,012  0,299  0,277 
#6 DASI  0,000  0,000  0,173  0,077  0,059  0,122  0,368  0,207 
#7 QM  1.000  0,829  0,038  0,359  0,235  0,122  0,000  0,000 
#8 GICI  0,674  0,750  0,038  0,308  0,176  0,091  0,000  0,000 

Tabela AG.2 – Valore normalizados entre 0 e 1 dos indicadores econômicos  

Cenário 

Indicador econômico normalizado 
Custo líquido (Custo – Receita) % do orça‐

mento PMPA 
% do salá‐
rio mínimo 

Relação recei‐
ta e despesa  Por tonelada  Por domicílio Por pessoa

R$/t  R$/dom∙a R$/hab∙a % Orçamento % SM  Rec./Desp.

#1 BASE  0,140  0,140  0,139  0,100  0,174  1,000 
#2 PGTA  0,802  0,802  0,802  0,800  0,826  0,125 
#3 PDT  0,660  0,660  0,660  0,600  0,652  0,250 
#4 OGTA  0,898  0,898  0,898  0,900  0,913  0,063 
#5 ODT  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,938 
#6 DASI  0,481  0,481  0,481  0,500  0,478  0,438 
#7 QM  0,555  0,555  0,555  0,500  0,565  0,375 
#8 GICI  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  0,000 

Tabela AG.3 – Ordenação dos cenários pelo índice de sustentabilidade ambiental 

Cenário 
Ordem 

(Ambiental) 
Grupos de Atores 

Pesos DMLU  Pesos Todos  Sem Pesos 

#1 BASE  (8º)  0,987  0,982  0,986 
#2 PGTA  (6º)  0,607  0,623  0,616 
#3 PDT  (7º)  0,828  0,831  0,833 
#4 OGTA  (1º)  0,092  0,106  0,097 
#5 ODT  (3º)  0,196  0,219  0,208 
#6 DASI  (2º)  0,125  0,110  0,126 
#7 QM  (5º)  0,311  0,387  0,323 
#8 GICI  (4º)  0,245  0,306  0,255 
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Tabela AG.4 – Ordenação dos cenários pelo índice de sustentabilidade econômica 

Cenário 
Ordem 

(Econômica)
Grupos de Atores 

Pesos DMLU  Pesos Todos  Sem Pesos 

#1 BASE  (2º)  0,271  0,279  0,282 
#2 PGTA  (6º)  0,701  0,691  0,693 
#3 PDT  (5º)  0,586  0,581  0,580 
#4 OGTA  (7º)  0,772  0,760  0,762 
#5 ODT  (1º)  0,144  0,156  0,156 
#6 DASI  (3º)  0,477  0,477  0,476 
#7 QM  (4º)  0,521  0,517  0,518 
#8 GICI  (8º)  0,846  0,833  0,833 

Tabela AG.5 – Ordenação dos cenários pelo índice de sustentabilidade social 

Cenário 
Ordem 
(Social) 

Grupos de Atores 
Pesos DMLU  Pesos Todos  Sem Pesos 

#1 BASE  (8º)  0,533  0,518  0,502 
#2 PGTA  (6º)  0,491  0,478  0,473 
#3 PDT  (7º)  0,535  0,520  0,508 
#4 OGTA  (1º)  0,468  0,452  0,457 
#5 ODT  (3º)  0,472  0,453  0,458 
#6 DASI  (2º)  0,450  0,430  0,430 
#7 QM  (5º)  0,466  0,450  0,452 
#8 GICI  (4º)  0,457  0,439  0,447 

Tabela AG.6 – Ordenação dos cenários pelo índice de sustentabilidade geral 

Cenário 
Ordem Geral 

(DMLU e Sem / Todos) 

Índice de sustentabilidade geral 
Com pesos 
DMLU 

Com pesos 
Todos 

Sem pesos 

#1 BASE  (6º / 7º)  0,597  0,632  0,590 
#2 PGTA  (7º / 6º)  0,600  0,586  0,594 
#3 PDT  (8º)  0,650  0,652  0,640 
#4 OGTA  (4º / 3º)  0,444  0,399  0,439 
#5 ODT  (1º)  0,271  0,291  0,274 
#6 DASI  (2º)  0,351  0,321  0,344 
#7 QM  (3º / 4º)  0,433  0,443  0,431 
#8 GICI  (5º)  0,516  0,487  0,512 

Obs.: Na ordem final de sustentabilidade entre parênteses apresentam-se no primeiro nume-
ral a ordem com base nos pesos atribuídos pelos Atores DMLU e a ordem sem ado-
ção de pesos (que foi igual a do DMLU), e no segundo valor a ordem com base nos 
pesos dos Outros Atores. Quando a ordem utilizando os pesos de Todos Atores for 
igual às demais, somente um valor é apresentado. 
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APÊNDICE H – Validação dos resultados finais pelos Atores do 
DMLU  

A hierarquização final dos cenários com base no índice de sustentabilidade geral – 

ISG – foi apresentada aos decisores do órgão de gestão dos RSU na cidade de Porto Alegre, 

os Atores do DMLU. Essa apresentação foi realizada no Auditório do DMLU em junho de 

2013, sendo que o Autor fez uma apresentação sucinta dos objetivos da pesquisa, da metodo-

logia geral, da utilização dos indicadores e dos subíndices ambientais, econômicos e sociais, e 

do índice de sustentabilidade geral. 

Ao todo foram utilizados 31 slides contendo as seguintes informações: 

 Figura 4.1 – Metodologia geral da pesquisa; 

 Tabela 6.1 – Número de respostas obtidas por Grupo ao Questionário 1; 

 Figura 4.2 – Cenário BASE para Porto Alegre (ano 2011); 

 Figura 6.4 – Fluxo de massa do Cenário #4 OGTA; 

 Figura 6.5 – Fluxo de massa do Cenário #5 ODT; 

 Figura 6.6 – Fluxo de massa do Cenário #6 DASI; 

 Figura 6.7 – Fluxo de massa do Cenário #7 QM; 

 Tabela 6.4 – Fluxo de massa dos oitos cenários avaliados; 

 Figura 6.9 – Tipos de coleta por cenário; 

 Figura 6.10 – Quantidade enviada para cada tipo de tratamento; 

 Figura 6.11 –  Destinação final por cenário; 

 Tabela 6.14 – Resultados do cálculo dos indicadores ambientais MuCl, 

ToHu e FoFo; 

 Tabela 6.15 – Resultados do cálculo dos indicadores ambientais Acid, Eutr 

e UsoEn; 

 Tabela 6.16 – Resultados do cálculo dos indicadores ambientais DRecAS e 

DOrgAS; 

 Figura 6.12 –  Indicadores ambientais normalizados – impactos ambientais 

e uso de energia; 

 Figura 6.13 –  Indicadores ambientais normalizados – disposição de reci-

cláveis em aterro; 
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 Tabela 6.18 – Resultados do cálculo dos indicadores econômicos; 

 Figura 6.14 – Indicadores econômicos para os cenários – custos em Reais; 

 Figura 6.15 – Indicadores econômicos para os cenários – valores porcentu-

ais dos custos em relação ao orçamento e do salário mínimo, e relação en-

tre despesa e receita; 

 Tabela 6.19 – Resultados do cálculo dos indicadores sociais (normaliza-

dos); 

 Figura 6.19 – Indicadores sociais normalizados para os cenários; 

 Figura 6.20 – Subíndices de sustentabilidade ambiental por cenário; 

 Figura 6.21 – Subíndices de sustentabilidade econômica por cenário; 

 Figura 6.22 – Subíndices de sustentabilidade social por cenário; 

 Figura 6.23 – Índices de sustentabilidade geral por cenário; 

 Figura 6.28 – Impactos ambientais por etapa: uso de energia; 

 Figura 6.29 – Impactos ambientais por etapa: mudanças climáticas; 

 Figura 6.30 – Impactos ambientais por etapa: toxicidade humana; 

 Figura 6.31 – Impactos ambientais por etapa: formação de foto-oxidantes; 

 Figura 6.32 – Impactos ambientais por etapa: acidificação; 

 Figura 6.33 – Impactos ambientais por etapa: eutrofização. 

No penúltimo slide apresentado (slide 30, Figura AH.1), mostrou-se aos Atores do 

DMLU as hierarquizações finais com base no IGS adotando os pesos do DMLU (Coluna 1) e 

os pesos de Todos os Atores (Coluna 2). Até este momento, os atores não tinham informações 

sobre a autoria de cada um dos cenários nem sobre a origem de pesos utilizados na pondera-

ção da construção dos índices por cenário.  

Para validação final dos resultados, foi perguntado aos Atores do DMLU, a quem 

em última instância cabe a tomada de decisão de quais cenários ou alternativas de coleta e de 

tratamento adotar para Porto Alegre, sobre a aplicabilidade da metodologia apresentada e em 

um segundo momento solicitou-se que apontassem quais das duas ordens de hierarquização 

dos cenários julgavam a mais sustentável (ou que apontassem a nova ordem em caso de não 

concordar com nenhuma das duas apresentadas). Esta ferramenta final de pesquisa está apre-

sentada na Figura AH.2. 
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Figura AH.1 – Slide 30: ordem final de sustentabilidade dos cenários 

 

Figura AH.2 – Slide 31: Validação final dos resultados da pesquisa pelos Atores DMLU 

 


