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Resumo

 Este artigo apresenta uma proposta desenvolvida pelo Núcleo de Resíduos, da
Universidade Guarulhos, baseado na conscientização sobre o consumo dos copos. O
principal objetivo é oferecer uma solução para substituir o uso de copo descartável, ação
caracterizada como altamente danosa ao meio ambiente, visando a redução desses
impactos ambientais causados pela produção e descarte do produto. As propostas
incluem variados tipos de copos, que serão avaliados para que seja determinada a
melhor opção. Entre os copos que foram listados, além dos copos plásticos, foram
selecionados os copos de vidro, de isopor, de papel rígido, caneca de plástico, de
cerâmica, e de alumínio.
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University based on awareness of the consumption of disposable cups. The mains
objective is oferer a solution to replace the use of disposable cup, aimed at reducing the
environmental impacts caused by the production and disposal of the products. The
proposals include various types of glasses, which will be evaluated to determine the best
option. Among the vessels that were listed in addition to the plastic cups were selected
glass cups, Styrofoam, hard paper, plastic mug, ceramic and aluminum.

 

 

 

Introdução

 

A preservação do meio ambiente é um fator importante para empresas que visam à
prática da sustentabilidade, assim criam-se maneiras criativas de conscientização para
mudança de hábitos, que fazem com que a população seja cada vez mais adepta a essas
mudanças. É dever das empresas e da sociedade dar descarte correto aos resíduos, assim
sempre priorizando a reciclagem e reutilização.

 

Atualmente a sociedade está se tornando mais exigente em relação a questões
ambientais, com impactos provocados por lançamentos sem controle de resíduos
sólidos, de todas as atividades desenvolvidas pelo homem das mais variadas origens.
Termos como ecologia, eco desenvolvimento e sustentabilidade são discutidos nos dias
de hoje com mais freqüência. Porém resíduos de todos os tipos, inertes, tóxicos,
orgânicos, inorgânicos, perigosos, recicláveis ou não, ainda podem ser encontrados
dispostos na natureza de forma inadequada (Bidone, 2001).  Dentre todos os resíduos
citados, nos últimos tempos o copo descartável passou a ser amplamente consumido
devido à praticidade, higiene e preço baixo. Este uso diário representa um problema a
mais para o meio ambiente. Segundo Oliveira (2012), apesar dos diversos benefícios
que o copo descartável traz para a sociedade, os seus resíduos são prejudiciais. O grande
volume, a enorme quantidade de descarte pós-consumo e os impactos ambientais
causados pela disposição incorreta dos resíduos, que não são biodegradáveis, são apenas
alguns dos problemas. Além disso, os plásticos podem causar danos à saúde dos seres
humanos e dos animais, principalmente por causa dos aditivos e químicos utilizados na
sua fabricação. Instrumentos regulatórios destinados a mitigar os efeitos dos plásticos na
saúde humana e ambiental precisam seguir seu ciclo, desde a produção ao descarte.

 

O plástico é o resíduo sólido urbano menos reciclado em todo o mundo, e seu índice de
reciclagem no Brasil chega a 20%. Sua decomposição na natureza leva séculos (de 200
a 450 anos). Os copos plásticos só vão deixar de ser um problema para a natureza
quando houver uma mudança de comportamento de quem usa o produto.
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Metodologia da Matriz Energética

 

Origem/Produção1. 

 

Neste item será levada em considerado a origem dos materiais utilizados na fabricação
do produto final, a quantidade de energia, água e gases que contribuem para o efeito
estufa que são utilizados nos processos. Todos possuem aspectos negativos, por isso ao
serem analisados, as notas dos respectivos copos serem negativas.

 

Extração da matéria prima:

 

Cada copo utiliza uma diferente matéria-prima, na qual a maioria provém de recursos
não-renováveis, o que caracteriza esse item de avaliação como negativo em relação ao
impacto ambiental gerado.

 

O autor Ângulo et al (2001) cita um exemplo de como a matéria prima influencia na
utilização de copos de plástico, o qual deve-se levar em conta que este provém do
petróleo, que é uma fonte não renovável, e que implica grande impacto ambiental em
sua extração.

 

A avaliação foi feita conforme a matéria prima utilizada no processo de fabricação. Os
copos que utilizam matéria prima de recursos naturais não renováveis foram avaliados
com nota 5 (cinco) e os que possuem opções de utilizarem matéria prima de recursos
renováveis com nota 0(zero).

 

Gasto energético:

 

Na produção, as indústrias apontam maior porcentagem no gasto de energia, assim se
torna um ponto negativo no processo.

Entrar Cadastre-se

Estudo comparativo da sustentabilidade de copos, com base no g... https://www.linkedin.com/pulse/estudo-comparativo-da-sustentab...

3 of 27 26/06/2018 06:44



Segundo Bermann (2002), o aumento na intensidade energética industrial, pode ser
explicado pelo crescimento nas exportações dos produtos, devido ao peso destes
produtos no consumo de energia, uma vez que qualquer aumento da atividade industrial
deste grupo de indústrias impacta de maneira importante no consumo energético do
setor industrial.

 

Mantendo este perfil industrial, os danos e impactos ambientais tendem a ser crescentes,
em parte pelas necessidades de grandes projetos hidroelétricos para suprirem a demanda
de energia destes setores e pela extração crescente de recursos naturais que são
encontram seus preços determinados pelos mercados, sem que os custos ambientais e
sociais sejam incorporados neste tipo de produto.

 

Há a necessidade da implantação de políticas públicas que estabeleçam metas objetivas
de redução do consumo de energia a este grupo de indústrias, por meio de medidas que
incentivem a modernização das plantas produtoras e o surgimento de inovações que
possam reduzir o consumo energético no processo produtivo.

 

Foi levado em consideração o gasto energético no processo de produção dos materiais,
assim sendo 0 (zero) o valor mínimo para os que o gasto não é tão elevado e 5 (cinco) o
valor máximo para os que possuem gasto elevado. 

 

Uso de água no processo:

 

Na produção o consumo de água pode ser alto e desnecessário, pois poderia haver
maneiras de reuso, assim os dados apontam que as indústrias são responsáveis por 19 %
do consumo de água, um percentual não maior que os outros, mas torna um ponto
negativo da avaliação.

 

Segundo Pádua (2006), O território brasileiro detém de 8 a 12% das reservas de água
doce do planeta, que corre em oito grandes bacias hidrográficas e um número
considerável de mananciais subterrâneos. Isso representa, segundo cálculos de Seroa da
Motta para 1990, uma disponibilidade de 177,8 mil metros cúbicos por segundo.  O
consumo agregado brasileiro na mesma época era de 0,65 % deste total. Ou seja, para
cada 65 litros consumidos existiam outros 10 000 disponíveis e não utilizados.  É
interessante examinar os setores responsáveis pelo consumo de água na década de
noventa: irrigação/agricultura (59%), estruturas urbanas (22%) e indústria (19%).
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(zero) o valor mínimo para os que o consumo não é tão elevado e 5 (cinco) o valor
máximo para os que o consumo é elevado.

 

Emissão de gases de efeito estufa:

 

Na produção dos materiais que compõem os copos, na maioria há emissão de gases, o
que torna um ponto negativo na avaliação.

 

Segundo Xavier e Kerr (2004), a atmosfera terrestre é constituída de gases que são
relativamente transparentes à radiação solar, enquanto absorvem grande parte da
radiação emitida pela superfície aquecida da Terra. Isso faz com que a sua superfície
tenha uma temperatura maior do que se não houvesse a atmosfera. Tal processo é
conhecido como Efeito Estufa.

 

Na atmosfera acontecem processos de troca de energia térmica importantes para o clima
terrestre. Existem a condução de calor, a convecção e a interação da radiação
eletromagnética com os gases e partículas que compõem a atmosfera. Neste último caso
pode ocorrer absorção ou algum processo de espalhamento que dependem de fatores
como o comprimento de onda da radiação, a composição química dos componentes
envolvidos e o tamanho das partículas. O resultado líquido dessa interação é um
aquecimento adicional da superfície terrestre, possibilitando que a sua temperatura
média global seja cerca de 15ºC ao invés daqueles inóspitos -18ºC calculados apenas
pelo equilíbrio Terra-Sol.

 

As moléculas de vapor de água, o dióxido de carbono e alguns outros gases absorvem
radiação eletromagnética, apresentando uma eficiência de absorção relativamente menor
para a radiação solar (ondas curtas), do que para a radiação vinda da superfície da Terra
(ondas longas). Esses gases atmosféricos aquecidos também emitem radiação, a qual se
dirige em parte para a terra e em parte para o espaço. O aquecimento adicional da
superfície terrestre por esse processo é chamado de Efeito Estufa. Como se pode
perceber, ele contribui para uma condição climática essencial ao desenvolvimento da
biosfera terrestre.

 

A avaliação é feita conforme cada tipo de copo avaliado como 0 (zero) os que não
emitem gases ou à emissão é menor e 5(cinco) para os que a emissão é maior.

 

Uso1. 
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Para avaliação desse item foi considerado o custo beneficio baseado no preço de venda
de cada copo e na sua duração, também foi avaliado a praticidade de utilização e o gasto
de higienização.

 

Custo de compra:

 

Será considerado um item positivo porque está sendo levado em consideração o tempo
de retorno que um investimento pode ter ao comprar os copos necessários para
utilização dos professores, e não o preço isolado de um copo para utilização, senão
caracterizaríamos esse item como negativo.

 

No projeto realizado por Utrini et al (2007), que visa substituir os copos descartáveis
por copos de vidro em uma cantina com fluxo diária de 134 pessoas, que foi colocado
em prática e os autores do projeto chegaram a conclusão que em apenas 6 semanas o
valor investido nos copos de vidro seriam pagos. A partir de então, uma vez que os
copos de vidro têm vida útil indeterminada, apenas água e detergente seriam utilizados
na sua manutenção.

 

Diante do exposto a avaliação deste parâmetro foi feita o tempo de retorno que cada
investimento teria. Sendo o investimento mais caro, que conseqüente terá um retorno
mais demorado, avaliado como 5 (cinco) e os investimentos que não terão retorno, por
se tratar de copos descartáveis, como 0 (zero).

 

Duração:

 

Este parâmetro é considerado um fator positivo dentro das características de um copo,
pois entendemos que a duração dureza esta associada à durabilidade que aquele copo
terá para ser utilizado. E quanto mais durável maior será a economia de tê-lo para
devido fim, obtendo também maior retorno do investimento gerado.

 

Foi levada em consideração a resistência do material sólido. Na avaliação o material
mais resistente obtêm nota 0 (zero) e o mais frágil nota 5 (cinco).

 

Praticidade:
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A praticidade geralmente está associada aos copos descartáveis, mais além dessa forma
de avaliação consideramos a facilidade de obtenção, facilidade do manuseio, maneira
em que cada copo atende à necessidade do usuário no dia-a-dia. Diante disse foi
avaliado com nota 5 (cinco)  os mais práticos e com nota 0 (zero) os copos com
utilização menos.

 

Gasto com Higienização:

 

Todos os copos apresentam uma parcela de retenção nas paredes internas das soluções a
ser ingeridas, por isso a higienização dos copos é indispensável para seu devido uso.
Como base nisso Brites et al (2011) afirma que a falta de higienização é um fato
indesejável para qualquer tipo de copo, independente de descartável ou não descartável,
já que a matéria orgânica presente no interior dos copos pode ser um meio favorável a
bactérias e outros seres microbiológicos, apresentando o surgimento de odores
desagradáveis e a proliferação de doenças

 

Sendo assim a avaliação foi feita conforme o gasto que cada copo tem para sua
higienização, levando em consideração a quantidade de lavagens necessárias ao mudar o
líquido ingerido. Os copos descartáveis, que não precisam da higienização, são
avaliados como 0 (zero) e quanto maior a necessidade de ser lavado maior será sua
avaliação, sendo consumo máximo nota 5(cinco).

 

Reciclagem1. 

 

Na avaliação foi considerado dados pertencentes à reciclagem dos variados tipos de
copo, como o custo para fazê-la, o uso de água e energia no processo e a qualidade final
do produto reciclado.

 

3.1. Custo com Reciclagem: Consideramos o quanto se gasta para higienizar o copo
antes de reciclar; e o quanto se gasta com a água e energia durante todo o processo de
reciclagem. Através disso classificamos com notas de 0 à 5, levando em conta que
quanto maior o consumo de água e energia maior a nota.

 

3.2. Uso de água no processo de Reciclagem: Foi feito uma comparação de quanto se
gasta para produzir um copo novo e quanto se gasta para reciclar um copo. A partir
disto é avaliado com zero com o consumo de água é baixo e 5 quando se é consumido
muita água durante o processo.   
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3.3. Gasto energético na Reciclagem: Foi feito uma comparação de quanto se gasta
para produzir um copo novo e quanto se gasta para reciclar um copo. A partir disto é
avaliado como 0 (zero) quando o consumo de energia for baixo, e 5(cinco) quando for
consumido muita energia durante o processo de reciclagem.   

 

3.4. Dureza: Foi levada em consideração a resistência a deformações do material sólido
após o processo de reciclagem. Na avaliação o material mais resistente obtêm nota 5  e
o mais frágil nota 0.

 

Degradação1. 

 

No item degradação foi analisado o impacto causado pelo descarte indevido dos
materiais, como o volume sólido gerado em aterros e o tempo que o mesmo demora
para se decompor.

 

4.1. Volume do resíduo sólido:

 

Segundo Demajorovic (1996), os resíduos sólidos gerados no processo produtivo foram
classificados durante séculos como meros subprodutos do sistema econômico. Desta
perspectiva a prioridade era remover os resíduos para locais distantes das áreas
habitadas. Com a expansão das cidades, e consequentemente, do volume de resíduos,
intensificaram-se os problemas ambientais decorrentes da gestão inadequada. Além,
disso, agravaram-se os impactos negativos sobre as condições de saúde e qualidade de
vida da população, sobretudo os problemas enfrentados pelos habitantes de bairros
periféricos em países em desenvolvimento, para onde maior parte dos resíduos continua
a ser encaminhada.

 

Como pode ser observado, o crescimento rápido da exploração dos recursos naturais e
do consumo nos países desenvolvidos apresentava, como contrapartida, um crescimento
igualmente rápido do volume dos resíduos a ser disposto, um fato decorrente da
ausência de políticas para reduzir a quantidade de resíduos em qualquer das etapas do
sistema produtivo.

 

Foi levado em consideração o volume de cada material se descartado em aterros
sanitários, a avaliação foi feita com 0 (zero) sendo a nota mínima para os que ocupam
menor volume e 5 (cinco) a nota máxima para os que ocupam maior volume.
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4.2. Tempo de decomposição:

 

O tempo que alguns materiais podem levar a se decompor se não descartado
corretamente pode trazer muitos impactos para o meio ambiente, sendo assim um ponto
negativo da pesquisa.

 

Segundo Ziglio (2005), a lenta percepção de que o homem destruía o meio ambiente e
passava ameaçar sua própria existência sofreu uma rápida aceleração na ultima décadas,
quando os estudos científicos passaram a informar a opinião pública o tamanho dos
riscos, tais como: contaminação do ar, da água e do solo, problemas com saúde pública,
desertificação, desaparecimento de espécies, superaquecimento atmosférico, degelo e
mudança no nível dos mares e oceanos. E, como epílogo, fome, mortalidade crescente,
ou seja, um cenário, preocupante precedido por um relacionamento internacional a cada
dia mais agressivo, devido à disputa cada vez maior pelos recursos naturais necessários
para a sobrevivência.

 

Foi avaliado o tempo que o material de cada copo leva para se decompor, sendo
avaliado com 0 (zero) a nota mínima para os que se levam menor tempo, e 5 (cinco) a
nota máxima para os que levam maior  tempo.

 

 

 

Resultados e Discussão

 

 

 

Cálculo equivalente do gasto energético na produção

 

O cálculo foi realizado com base no volume de exemplares dos copos/canecas que estão
sendo estudados. Os valores foram obtidos através da mensuração da massa dos
materiais em uma balança digital Marte modelo AS2000, ano 1996, no laboratório de
física da Universidade Guarulhos, e divididos por suas densidades, conforme a Equação
(1) abaixo:
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V= volume (cm3);

 

M= massa (g);

 

D= densidade (g/cm3).

 

 Segue abaixo os valores obtidos:

 

Tabela 1- Material x massa

 

 

 

 

Tabela 2- Material x densidade

 

 

 

 

Origem / Produção

 

Extração da matéria prima

 

Copo de Papel Rígido: Segundo Bracelpa (2009), a qualidade desses dois tipos de copos
está diretamente relacionado a composição de sua matéria-prima. Geralmente os copos
de papéis são fabricados pela mistura de matéria prima virgem, constituído de fibras
longas e curtas, e pasta mecânica, polpa de madeira, O impacto ambiental esta
relacionado ao manejo de reflorestamento, no entanto podemos considerar esse impacto
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deste tipo de copo, equivalente ao apresentado anteriormente, portanto possui nota 2
conforme nota apresentada.

 

 Copo de plástico e Caneca de plástico: A principal matéria-prima dos plásticos é o
petróleo, formado por uma complexa mistura de compostos, onde a fração utilizada para
a produção dos plásticos é denominada nafta, e correspondem somente 4% da extração
do petróleo (Plastivida, 2009). Mesmo que a extração do petróleo para produção do
plástico seja relativamente pequena, consideramos o impacto gerado ao meio ambiente
através da extração de uma matéria prima não-renovável, sendo avaliado como 5
(cinco), conforme Metodologia apresentada.

 

Copo de vidro: A constituição do vidro é feita com 96% da sílica e o restante com
Barrilha (carbonato de sódio NaCO), Cal (virgem ou óxido de cálcio, CaO) e Calcário
(formado principalmente pelo carbonato de cálcio, CaCO). Como a sílica, a matéria
prima mais importante no processo, é extraída de depósitos naturais consideramos que o
impacto gerado através desse processo deve ser avaliado como 3 (três).

 

Copo de isopor: Segundo Gabriel (2010), o isopor, também conhecido como
Poliestireno Expandido, é um produto sintético proveniente do petróleo. Quimicamente,
o isopor consiste de dois elementos, o carbono e o hidrogênio, e é um material plástico
na forma de espuma com micro células fechadas, composto basicamente de 2% de
poliestireno e 98% de vazios contendo ar, na cor branca, inodoro, reciclável, não
poluente, fisicamente estável. É, sem dúvida, um material isolante da melhor qualidade
nas temperaturas de -70° a 80° Centígrados. Devido a sua composição consideramos
que a produção acarreta em um grande impacto ambiental, adquirindo avaliação 5
(cinco).

 

Caneca de cerâmica: O setor cerâmico é amplo e heterogêneo o que induz a dividi-lo em
sub-setores ou segmentos em função de diversos fatores como matérias-primas,
propriedades e áreas de utilização. Dessa forma, apresentaremos e classificaremos
apenas uma de suas divisões, a Cerâmica Branca, grupo bastante diversificado, o qual
compreende os produtos
obtidos a partir de uma massa de coloração branca, em geral recobertos
por uma camada vítrea transparente e incolor, como por exemplo, louça sanitária e
isoladores elétricos, louça de mesa, inclusive a caneca que está sendo avaliada.
Diferentemente do que acontece com outros setores industriais, na maior parte dos
casos, a matéria prima da indústria de cerâmica tradicional vem da natureza, sem
beneficiamento, refinamento ou processamento prévio, como é o caso da principal
matéria prima utilizada, a argila, material natural, terroso e fino, que ao ser misturado
com a água adquire plasticidade e pode ser moldado de acordo com o produto
pretendido. (CETESB, 2008). Por isso avaliação dessa matéria prima e ao impacto
ambiental causado na sua extração foi avaliado como 3 (três), concluindo que existe um
dano causado pela sua utilização, porém não tão agressivo como os outros itens
avaliados neste capítulo.
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Caneca de alumínio: A principal matéria-prima utilizada na produção do alumínio é a
bauxita. A exploração da bauxita e a produção do alumínio são atividades extremamente
agressoras ao meio ambiente, pois
para extrair o minério da jazida, é necessário remover toda a vegetação e a camada de
solo fértil que recobre a bauxita.(Moura et al, 2008). Outro problema são as etapas de
produção que geram efluentes extremamente poluidores, por exemplo, a moagem da
bauxita, caso não for processado por via úmida, gerará a emissão de particulados
(poeira). Devido ao enorme impacto ambiental gerado através da extração de sua
matéria-prima (não renovável), e a degradação ao meio ambiente local, a avaliação
desse item foi 5 (cinco).

 

 

 

Gasto Energético

 

Copo de Papel Rígido: O segmento de papel e celulose está incluído entre os mais
eletrointensivos do setor industrial. Segundo Zamorano (2011), a indústria do Papel e
Celulose é uma das 6 maiores consumidoras de energia a nível do Brasil e mundial. A
energia gasta no processo produtivo papeleiro, representa quase que o 35% do custo
total de produção. Vale ressaltar que a indústria de papel produz cerca de 10 % da
eletricidade necessária para o seu processo produtivo, sendo o restante comprado das
concessionárias (BRACELPA, 1998). Devido a esta avaliação foi dado a nota de 4
(quatro), considerando que para a produção de um copo de papel há um gasto energético
elevado.

 

 

 

Copo de plástico e Caneca de plástico: Dentre os processos de fabricação do plástico, o
setor de transformação de materiais plásticos é considerado um grande consumidor de
energia elétrica, visto que é necessário o acionamento de motores e equipamentos de
elevada potência para as etapas de moagem, bem como para a geração de calor para o
processamento da matéria-prima. Ressaltamos que é necessário um grande gasto de
energia em todos os demais processos periféricos de sua produção (SINDIPLAST,
2011). Levando em consideração o processo descrito, esse item foi avaliado como 4
(quatro), conforme Metodologia.

 

Copo de vidro: Segundo Crisigiovanni (2010), a matéria prima usada na fabricação do
vidro é a sílica, barrilha, calcário e outros. Sua extração causa danos ao meio ambiente,
como avaliado no item anterior. Para inicio do processo é gasto muita energia para
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(2011) afirma que para produzir 1 kg de vidro novo são necessários 4,5 MJ de energia.
Levando em consideração o equilíbrio do gasto energético que é utilizado durante o
processo de fabricação do vidro primário classificamos como 4 (três).

 

Copo de isopor: Segundo Grote e Silveira (2010), a produção mundial de poliestireno
expandido é de aproximadamente 2 milhões de toneladas anuais, e no Brasil o segmento
que mais o consome é o de embalagens, com 50% da produção total, seguido da
construção civil, com 35%, e utilidades domésticas com 15%. A produção anual de
blocos de EPS é de aproximadamente 8.000m³; o consumo anual de óleo combustível é
de 100.000 litros e o de energia elétrica é de aproximadamente 16.200 MJ/mês. Com
base nesses dados o item foi avaliado como 3 (três).

 

Caneca de cerâmica: Em função da necessidade de queima de seus produtos, para
adquirirem as propriedades desejadas, a indústria cerâmica é um grande consumidor de
energia, com uso principalmente centrado nos processos de secagem e queima, tendo o
gás natural e o gás liqüefeito de petróleo (GLP) empregados na maioria das empresas. A
energia elétrica por sua vez é empregada nas instalações e maquinários usados para a
moagem, mistura das matérias-primas e para a conformação das peças, sendo
consumida em quantidade bastante inferior àquela dos combustíveis. (CESTESB, 2008).

 

Tabela 3- Consumo de energia para produção de cerâmica

 

Fonte: EIPPCB (2004)

 

Para 1 quilograma (kg) pode ser gasto 4,5 MJ de energia elétrica. Não apenas uma
grande quantidade de energia é consumida durante o seu processo produtivo, como
também o custo dessa energia representa um percentual significativo no total dos custos
de produção (AGRAFIOTIS; TSOUTSOS, 2001). Diante do exposto a avaliação deste
item foi 4 (quatro), conforme Metodologia.

 

Caneca de alumínio: Segundo dados da Associação Brasileira do Alumínio, a energia
gasta durante o processo representa cerca de 1/3 do custo de produção do alumínio
primário, número relativamente alto para a produção do alumínio. O autor Silva (2001)
afirma que a indústria brasileira do alumínio, há anos globalizada, vem fazendo a sua
parte ao empregar tecnologia atualizada, que permite que o consumo específico médio
de energia elétrica na produção brasileira de alumínio primário seja inferior à média
mundial (média Brasil = 53280 MJ/t de alumínio produzido; média no mundo = 54720
MJ/t). Isso significa dizer que, em dez anos, a indústria brasileira de alumínio primário
conseguiu uma redução de 7% no consumo específico de energia elétrica, ou seja,
economia essa que, considerada a produção atual de 1250 mil toneladas/ano, equivale
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no país equivale ao consumo de energia de cem famílias brasileiras em um mês, calcula
Célio Bermann, que coordena o projeto “Energia, Sociedade e Meio Ambiente”, na
USP. Com base na média anual brasileira, que gasto cerca de 53280 MJ por tonelada de
copo de alumínio produzido. Analisando esses dados o gasto energético na produção de
alumínio foi avaliado como alto, obtendo nota 5 (cinco) conforme parâmetros da
metodologia.

 

 

 

Uso de água no processo

 

Copo de Papel Rígido: Segundo Marques (2008), o consumo de água de uma empresa
de celulose e papel, dependendo do tamanho da empresa, pode variar de 40 a 150 m3
por tonelada de pasta seca ao ar, onde a planta do branqueamento é responsável por 45 a
60% desse valor.Este setor industrial gera um grande volume de efluentes aquosos que
afetam a água. A partir deste cenário, Hamaguchi (2007) afirma que a indústria de papel
e celulose, por possuir um consumo específico de água relativamente alto, deve iniciar
uma movimentação importante em busca de novas tecnologias, ou até mesmo, métodos
convencionais que possibilitem a aplicação abrangente sobre o mínimo na captação de
água. Diante do exposto, esse item foi avaliado com o parâmetro 5 (cinco), conforme
metodologia apresentada neste estudo.

 

Copo de plástico e Caneca de plástico: A água, no processo de fabricação desse produto,
é usada principalmente para trocas de calor, após a transformação do produto, no
resfriamento das peças. O circuito de fornecimento de água se estende a todas as
máquinas de transformação e volta às torres de resfriamento. Embora seja um circuito
fechado, pode haver perdas de água por evaporação decorrente das trocas de calor,
principalmente nas torres de resfriamento (por atomização).Existe, também, a
eventualidade de perdas por quebras da tubulação e durante as trocas de moldes, mas
estas devem ser prontamente reparadas. A água utilizada poderá ser proveniente de
poços artesianos, cursos d’água e fontes de água de reuso ou ser oriunda da
concessionária, onde o custo por m³ é mais caro. A água que seria descartada poderá ser
reaproveitada para uso geral (SINDIPLAST, 2011).Consideramos seu uso relativamente
alto, levando em consideração que o consumo de água para fabricar um copo/caneca
plástico é maior do que o volume gasto para lavar uma xícara. Devido a isso o item foi
avaliado como 3 (três).

 

Copo de vidro: Segundo a Water Footprint Network,são necessários 10 litros de água
para produzir uma folha de papel, 300 mil litros para fabricar uma tonelada de aço e 109
litros para produzir um copo de vidro (SBS, 2013). Analisando o gasto de água,
conforme os parâmetros da Metodologia o item foi avaliado como 4 (quatro).
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Copo de isopor::A avaliação foi feita com base no processo que opera em um ciclo
aberto, onde a vapores de água são utilizadas em 2 etapas: na pré-expansão e na
moldagem da matéria-prima. Os dados e os resultados obtidos do processo são
fornecidos e calculados por m3 de EPS produzido. A captação de água é feita em um
poço aberto por uma bomba, o consumo de água no processo é de 4,37m3/dia. O uso é
água é aceitável, obtendo, portanto, avaliação 3 (três) conforme parâmetros do capítulo
Metodologia.

 

Caneca de cerâmica: Nas duas formas de produção da cerâmica, via úmida e via seca, a
água é usada em grande quantidade em quase todas as etapas do processo de fabricação
dos produtos cerâmicos, sendo que sua qualidade é essencial na preparação da argila e
de esmaltes líquidos, nos corpos de argila para extrusão e moldagem, e na moagem por
via úmida. Porém o processo por via úmida consome quatro vezes mais água do que o
processo por via seca, o que indica também uma maior possibilidade de reuso.
(CETESB, 2008)

 

Consumo de água e de matéria-prima:

 

Tabela 4- Quantidade de água utilizada na produção de cerâmica.

 

Fonte: IPPCB (2004)

 

A avaliação, de acordo com os resultados apresentados foi 5 (cinco), considerando alto
o consumo de água durante o processo de fabricação.

 

Caneca de alumínio:O uso de água no processo de fabricação do alumínio
éconsideravelmente alto. Conforme explicação de Moura et al (2008), na produção
inicial do alumínio a matéria prima deve ser lavada e seca por aquecimento, obtendo a
alumina, que se apresenta sob a forma de pó branco e refinado, de aspecto semelhante
ao açúcar. Há indícios de que a produção de1 kg de alumínio equivale a 100.000 litros
de água usados no processo de fabricação do vidro. Lembramos que uma caixa d'água
doméstica comum no Brasil acumula 1.000 litros de água (1m³), isto significa que a
produção de cada quilo do material equivale ao volume de 100 caixas d'água. Esse
consumo é considerado alto, o que justifica a avaliação de item como 4 (quatro).

 

Emissão de gases de efeito estufa
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Copo Papel Rígido: Os maiores índices de emissão dos gases de efeito estufa, no que se
refere à matéria prima utilizada na fabricação dos copos de papel, esta relacionada à
queima de árvores. Porém não é o caso na extração da matéria prima para fabricação de
copos, que são cortadas para serem utilizadas no processo. Sendo assim a fonte de
emissão de gases de efeito estufa estão presentes no maquinário usado para fabricação
dos copos. No entanto, a plantação de florestas promovida pelo setor de papel e celulose
compensa as emissões de suas indústrias e ainda seqüestra emissões de outras fontes.
Com efeito, as florestas plantadas prestam serviços ambientais à população, que se
beneficia com o seqüestro de carbono, evitando a concentração de gases de efeito estufa
na atmosfera (ABTCP, 2009). Com o equilíbrio desses fatos o item foi avaliado como
2(dois).

 

Copo de plástico e Caneca de plástico: Esses impactos não se verificam somente quanto
ao descarte, pois desde a extração de sua matéria prima até a sua disposição final e
reciclagem existem processos que geram emissão de gases de efeito estufa (COe
metano) e danificam o solo. A principal fonte da emissão de gases do efeito estufa está
associada à queima após o seu descarte (Plastivida, 2009). Por contribuir com a emissão
de gases em diversas fases da sua produção, uso e descarte, o item foi avaliado como 5
(cinco).

 

Copo de vidro:As principais matérias- primas do vidro emitem  durante o processo de
fusão são: o calcário , a dolomita CaMg(e o carbonato de sódio . Quando estes materiais
são utilizados como fonte de carbonato na indústria de vidro, representam a produção de
e devem ser incluídos na estimativa das emissões. Devido a isso o item foi avaliado
como 4 (quatro).

 

Copo de isopor:Ao longo de todo ciclo de vida a utilização do isopor como isolante
térmico tem um impacto positivo sobre o meio ambiente, pois permite poupar energia
que durante a vida útil da construção é centena de vezes superior a energia consumida
durante a sua fabricação, preservando assim os recursos energéticos e reduzindo a
emissão dos gases poluentes que contribuem para o efeito estufa na atmosfera. Além
disso, o gás contido nas células é o ar, não contendo qualquer produto tóxico ou
perigoso para o ambiente e camada de ozônio. Em seu processo produtivo não se utiliza
e nunca se utilizou o gás CFC ou qualquer um de seus substitutos. Como agente
expansor para a transformação do EPS, emprega-se o pentano, um hidrocarbureto que se
deteriora rapidamente pela reação fotoquímica gerada pelos raios solares, sem
comprometer o meio ambiente. Levando em consideração os motivos expostos, a
emissão de gases que contribuem para o efeito estufa durante a produção do isopor foi
avaliado como 2(dois).

 

Caneca de cerâmica:Os compostos gasosos liberados durante a secagem e a queima são
derivados principalmente dos compostos presentes nas matérias-primas, porém os
combustíveis podem também contribuir para a emissão de poluentes gasosos. Quando a
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queima também devem ser consideradas. Além disso, as colas e substâncias aglutinantes
das figuras transferidas à peça, ou resinas das tintas de pintura, liberam substâncias
orgânicas voláteis durante o processo de queima. Podem também ocorrer emissões
adicionais de metais pesados derivados de pigmentos inorgânicos à base de óxidos de
metais pesados. (CETESB, 2008).

 

Devido a isso consideramos que o impacto causado pela emissão de gases do efeito
estufa para a produção de cerâmica deve ser avaliado como 5 (cinco).

 

Caneca de alumínio: A produção primária de alumínio requer imensa energia. Também
resulta em gases causadores do efeito estufa, que afetam o aquecimento global. De
acordo com o Instituto Internacional de Alumínio, a fabricação de novos estoques do
metal libera 1% das emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa de origem
humana. Devido a esse índice a avaliação deste item foi 3 (três).

 

Uso

 

Custo de compra

 

Copo de Papel rígido: O preço varia de acordo com o tamanho do copo, no orçamento
solicitado para a empresa Biocopo foi pedido o valor para um copo de 240 ml, o qual foi
ofertado 1000 unidades por R$ 181,44, que pode variar conforme a quantidade
encomendada à empresa.Se o cliente optar por algum logo ou personalização diferente
do ofertado, terá que acrescentar ao valor informado a soma de R$252,00. Devido ao
preço enquadramos o copo com avaliação 1 (um), conforme parâmetros de
investimentos do item Metodologia.

 

Copo de plástico: Possui um preço consideravelmente baixo. Na pesquisa realizada o
site Submarino, que efetua venda de várias empresas, fornece 50 unidades por R$2,49,
com capacidade para 180 ml. Apesar do seu baixo preço obteve uma nota 1 (um), pois o
investimento com a compra desses copos não compensa, devido ao uso excessivo dos
copos descartáveis.

 

Copo de vidro: A média do preço pesquisado foi de R$2,52 por unidade. Os copos têm
capacidade para 310 ml, segundo Empresa Copalimpa. Mesmo sua unidade tendo um
preço mais alto o investimento já se torna uma boa alternativa,pois um copo de vidro, se
bem conservado, pode durar por muito tempo, o que compensará o valor gasto inicial.
Levamos em consideração também a fragilidade do copo na sua má utilização, o que
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foi 4 (quatro).

 

Copo de isopor:Os copos de isopor podem ser comprados por R$2,23, com 25 unidades
de 180 ml. O preço foi pesquisado através de um site que faz a comparação de preço em
diversas empresas, o divulgado foi o menor preço encontrado. Podemos considerar um
preço relativamente alto por ser um copo descartável, onde não poderá haver trocar de
bebidas, não compensando o investimento. A avaliação deste item foi 1(um).

 

Caneca de plástico: Foi solicitado um orçamento para a empresa Canecas&Copos. A
quantidade mínima aceita para compra é de 100 unidades, com capacidade de 350 ml. O
preço informado foi de R$ 398,00. Sendo assim consideramos um preço médio unitário
de R$ 3,98, sendo que quanto mais unidades forem pedidas o preço poderá ser reduzido,
sua avaliação referente ao investimento a ser feito foi 4 (quatro), possuindo um valor
aproximado ao copo de vidro, porém mais resistente que o mesmo, o que significa que
não precisaria de muitas reposições e o investimento seria mais poupável.

 

Caneca de cerâmica: Dentre todos os copos apresentados nesse projeto, os de cerâmica
possuem os preços são mais altos. Um conjunto de 4 canecas de cerâmica pode ser
comprado por R$ 66,40, com capacidade de 240 ml, a unidade ficaria em torno de R$
16,60. A loja pesquisada foi Walmart. Seu investimento a principio compensaria, porém
existem outras alternativas apresentadas neste trabalho que podem ter a mesma duração,
no que se refere ao  tempo de uso, e possuem um valor unitário menor. Devido isso sua
avaliação foi 4 (quatro).

 

Caneca de alumínio: O preço médio das canecas de alumínio com alça está em torno de
R$5,00, com capacidade de 300 ml.  Entre todas as alternativas acaba tornando-se uma
das melhores, pois sua resistência é alta e o investimento seria compensado. A avaliação
deste item foi a nota máxima, 5(cinco).

 

Vida Útil

 

Copo de papel rígido, Copo de plástico, Copo de isopor: Por serem considerados
descartáveis a avaliação foi a mesma para os três copos. A duração independe da forma
de utilização do usuário, sendo que depois de ingerido a bebida pode ser ingerida várias
vezes, porém terá que ser descartado no momento da troca para outro líquido. A
avaliação, portanto, foi 2 (dois), conforme parâmetro definido no capítulo de
Metodologia.
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duráveis, porém frágeis, o que nos permite avaliar esses copos como 4 (quatro), pois se
não forem devidamente utilizados podem quebrar facilmente, podendo assim ter uma
vida útil pequenas, se comparado às canecas.

 

Caneca de alumínio e Caneca de plástico: São considerados os copos com maior
duração devido a sua boa resistência ao impacto. Se devidamente conservados, as
canecas de alumínio e plástico podem durar por anos, sendo utilizadas para diversos
líquidos. Sendo assim, obteve a avaliação máxima, 5 (cinco).

 

Praticidade

 

Copo de Papel Rígido, Copo de Isopor e Copo de plástico: A praticidade de utilização
desses copos é parecida, por isso adquiriram a mesma avaliação. Possuem leveza, com
uma densidade que varia de 10-30 kg/m3, o que facilita o manuseio. Absorvem
pequenas quantidades de água, tal propriedade garante que mantenham as suas
características térmicas e mecânicas mesmo sob a ação da umidade. Por serem
descartáveis são considerados mais práticos, visto não ser necessário possuir cuidados
com higienização. Diante dessas características os copos foram avaliados como 5
(cinco).

 

Copo de vidro, Caneca de plástico, Caneca de cerâmica:Considerados pouco práticos
devido à necessidade de serem higienizados constantemente, evitando assim o mau uso
do copo/caneca. Essa característica foi determinante para avaliar item como 2 (dois).

 

Caneca de alumínio:Além das características já citadas, como a leveza e a resistência às
condições do ambiente, o alumínio apresenta outras características extremamente
vantajosas de utilização. Excelente condutor de calor, sua condutividade térmica é
quatro vezes maior que a do aço. Mas será levado em consideração a praticidade da sua
utilização no dia-a-dia, que por ser necessária a higienização constante, foi avaliado
como 2 (dois).

 

Gasto com Higienização

 

Copo de Papel Rígido, Copo de Plástico e Copo de Isopor: O copo de papel não gera
custo com higienização, visto ser um copo descartável. Conforme parâmetro indicado
na Metodologia a avaliação neste item foi 0 (zero).
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com a higienização com os copos acima são consideravelmente alto, levando em
consideração que esses tipos de copos podem ser utilizados para diversos líquidos, onde
o copo terá que ser lavado a cada vez. Também foi avaliada a lavagem periódica para
evitar acúmulos de bactérias e microorganismos que seriam prejudiciais a saúde do
usuário. Por isso todos foram avaliados com 5 (cinco).

 

Reciclagem

 

Custo com Reciclagem

 

Copo de Papel Rígido: Segundo Ferraz, cerca de 50 kg de papel reciclado evitam o corte
de uma árvore e, portanto, evitaria a necessidade de novas áreas para o plantio, que
poderiam ser utilizadas para a produção de alimento ou manutenção de floresta nativa, e
que estariam sendo utilizada para o sequestro de carbono atmosférico. O consumo de
água no processo de reciclagem também é 50% menor. No Brasil, os papéis reciclados
chegavam a custar 40% a mais que o papel virgem em 2001. Em 2004 os preços
estavam quase equivalentes, e o material reciclado custava de 3% a 5% a mais. A
redução dos preços foi possibilitada por ganhos de escala e pela diminuição da margem
média de lucro. Diante desse cenário o item dos copos feitos a partir do papel foi 2
(dois).

 

Copo de Isopor e Caneca de Cerâmica: Itens não recicláveis, motivo pelo qual não
possuem custo com reciclagem.

 

Copo de plástico e Caneca de plástico: Segundo Fernandes et. al. (2007), o aumento do
custo das resinas plásticas, pressionado pelas constantes flutuações do preço do petróleo
no mercado internacional, tem estimulado as pesquisas em reciclagem de polímeros.
Normalmente, o preço do plástico reciclado é 40% mais baixo do que o da resina
virgem. Portanto, a substituição da resina virgem pela reciclada traz benefícios de
redução de custo e aumento da competitividade, além de auxiliar na preservação
ambiental. As pesquisas mostraram as taxas de reciclagem de polímeros na Grande São
Paulo, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul que apresentou a maior
taxa, de 27,6%8. O Polietileno (PE) e o Polipropileno (PP) são os polímeros reciclados
por empresas recicladoras, e cerca da metade destas empresas reciclam de 20 até 50
t/mês, e poucos superam a faixa de 100 t/mês. O custo com a reciclagem do plástico
pode ser muito elevado dependendo das condições que se encontra o material
descartado. Muito deles precisam passar por processos de limpeza, para que só então
possam ser reciclagem. Outro item que também gera custos é a coleta seletiva. Tão
importantes e decisivos quanto à coleta seletiva para a tornar viável a reciclagem de
quantidades significativas de plásticos são: a criação de mercado consumidor para os
produtos reciclados, e o IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados – que acaba “bi-
tributando” os reciclados, sendo atualmente de 12%, valor superior ao da própria resina
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Sua avaliação, de acordo com as características que definem o custo da reciclagem, foi 4
(quatro).

 

Copo de vidro: Segundo a Associação Técnica Brasileiras das Indústrias Automáticas
de Vidro (ABIVIDRO), embalagens de vidro podem ser totalmente reaproveitadas no
ciclo produtivo da reciclagem do vidro, sem nenhuma perda de material. A reutilização
do vidro para a produção de novas embalagens consome menor quantidade de energia e
emitem resíduos menos particulados de CO, contribuindo para a preservação do meio
ambiente. Outro aspecto é o menor descarte de lixo, reduzindo os custos de coleta
urbana, e aumentando a vida útil dos aterros sanitários. A reciclagem do vidroé uma
atividade economicamente viável. No Brasil a reciclagem ainda é vista como uma
atividade marginal e, como tal, carece de uma mentalidade empresarial. Dentro deste
modelo, a reciclagem é um nicho de mercado inexplorado, com grande potencial de
lucratividade. Como o lucro de um vidro reciclado é maior do que o custo com a
produção primária, concluímos que o custo em reciclagem é relativamente baixo,
possuindo avaliação 3 (três).

 

Caneca de alumínio: A reciclagem de 1 tonelada de aço, relativamente à produção de
aço novo, permite economizar 1,5 toneladas de minerais de ferro, 75 árvores, isso
permite o custo da reciclagem diminua e torna vantajoso diante da fabricação primária
do alumínio. Sua avaliação diante dessas características foi 3 (três).

 

 

 

Uso de água no processo de Reciclagem

 

Copo de Papel Rígido, Copo de Isopor e Caneca de Cerâmica: Itens não recicláveis, por
isso não possuem uso de água no processo de reciclagem.

 

Copo de plástico: Bernhardt (2005) afirma que, por o copo plástico ser descartável
consideramos a coleta seletiva insalubre (atraem insetos, por exemplo). Esse fato faz
com que a lavagem do material descartado faça parte do processo de reciclagem. O alto
consumo de água na reciclagem, os custos e a necessidade de tratamento dos efluentes,
estão diretamente ligados ao motivo exposto. Sua avaliação, feita de acordo com a
Metodologia apresentada no capítulo anterior, é nota 4 (quatro).

 

Caneca de Plástico: A maioria das canecas de plástico é produzida pelo polímero PP
(polipropileno), assim como os outros copos ela utiliza uma quantidade considerável de
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indústria seleciona, lava, separa, seca, e transforma por meio de extrusão, em novos
produtos como vassouras, carrinhos de supermercados, sacolas, tubos, entre outros.
Devido a isso sua avaliação também foi 4 (quatro).

 

Copo de vidro: O vidro é 100% reciclável, não ocorrendo perda de material durante o
processo de fusão. Para cada tonelada de caco de vidro limpo, obtém-se uma tonelada
de vidro novo. Além disso, cerca de 1,2 tonelada de matéria-prima deixa de ser
consumida. Para cada 10% de caco de vidro na mistura economizam-se 9,5% no
consumo de água. É um valor considerável, por isso obteve como avaliação 3 (três).

 

Caneca de alumínio: A reciclagem de 1 tonelada de aço permite economizar 40% no
consumo de água em relação a quantidade utilizada na fabricação, primária do alumínio.
Devido a esse número significante, sua avaliação diante dessas características foi 3
(três).

 

 

 

Gasto energético

 

Copo de Papel Rígido, Copo de Isopor e Caneca de Cerâmica: Itens não recicláveis, por
isso não possuem gasto energético na reciclagem.

 

Copo de plástico: A economia potencial média de energia que poderia ser obtida com a
reciclagem dos materiais plásticos coletados é de 1.958,40 MWh por ano. A fabricação
de plástico reciclado economiza 70% de energia, considerando todo o processo desde a
exploração da matéria-prima primária até a formação do produto final. Além disso, se o
produto descartado permanecesse no meio ambiente, poderia estar causando maior
poluição. Isso pode ser entendido como uma alternativa para as oscilações do mercado
abastecedor e também como preservação dos recursos naturais, o que podendo reduzir,
inclusive, os custos das matérias primas. O plástico reciclado tem infinitas aplicações,
tanto nos mercados tradicionais das resinas virgens, quanto em novos mercados. Sua
avaliação, de acordo com os dados apresentados, foi 2 (dois).

 

Caneca de Plástico: Segundo a SIMPLAST (2010), a fabricação de plástico reciclado
economiza 70% de energia processo de produção primário do plástico e são infinitas as
suas aplicações, tanto nos novos, quanto nos tradicionais mercados das resinas
virgens. Na avaliação item obteve 2 (dois).
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Copo de vidro: A reciclagem completa do vidro propicia uma enorme economia de
energia que seria necessária para a fabricação do vidro novo. Na fabricação do vidro
novo, as temperaturas giram em torno de 1500°C e 1600°C. Já na reciclagem, há
necessidade apenas de uma nova refusão do material o que implica em temperaturas
bem menos elevadas, na faixa de 1000°C e 1200°C. Uma importante medida de
economia que contribui para a melhoria da qualidade de produto reciclado e redução de
impacto ambiental é a agregação de cacos de vidros no processo convencional da
produção de vidros. A agregação a uma taxa de 10% de cacos, por exemplo, pode gerar
um ganho energético de cerca de 4% e uma redução de 5% na emissão de CO.
Considerando o acima exposto, concluímos que a produção de um novo copo a partir da
reciclagem possui um gasto energético menor do que a produção com matéria prima na
sua origem, sendo avaliado, em uma escala de 0 a 5, como 3 (três).

 

Caneca de alumínio: Ayres (1997) realizou um estudo sobre reciclagem de metais,
mostrando que cada tonelada de metal que é reutilizado, remanufaturado ou reciclado
repõe uma tonelada que teria que ser processado, com custos de energia e materiais
necessários para essas atividades. Assim, cada tonelada de ferro reciclado economiza
12,5 t de sobrecarga (carvão e mineração de ferro), 2,8 t de minério de ferro, 0,8 t de
carvão (exclusivamente usado como combustível). Na reciclagem de 1 tonelada de
alumínio economiza-se 95% de energia (são 17,6 Mwh para fabricar alumínio a partir
de matéria prima virgem contra ,75 Mwh a partir de alumínio reciclado) da energia
necessário no processo de fabricação primário. Sua avaliação foi 1 (um) devido a grande
economia de energia no processo de reciclagem.

 

 

 

Degradação – Aterro Sanitário

 

Volume ocupado pelo resíduo sólido

 

Copo de papel rígido: Conforme e empresa Biocopo, que fabrica esse tipo de copo de
papel rígido, o material utilizado em sua composição é biodegradável conforme
especificação da norma ABNT 15448-2, pois 90% da massa total do copo se degradam
em no máximo 180 dias. O volume não é tão elevado, portanto o item foi avaliado como
1 (um).

 

Copo de plástico: Toneladas de copos são despejadas nos aterros sanitários, como sua
degradação é difícil e lenta, a natureza leva anos para decompor esses materiais.
Segundo Franchett e Marconato (2006), os aterros que são locais afastados da cidade e
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exposto ou será utilizado para queima e geração de energia (reciclagem térmica). Cerca
de 14 milhões de t de resíduos plásticos/ano são descartados em aterros sanitários e mais
de 100.000 t/ano são descartadas no mar. Levando em consideração essas informações e
o tempo de decomposição do plástico o item foi avaliado como 5 (cinco).

 

Copo de vidro: Empresas fabricantes de vidro afirmam que o vidro é reutilizável pelo
consumidor, por exemplo, para guardar pequenos objetos; é Retornável para o
fabricante do produto e é Reciclável, apresentando, portanto, várias opções para não ser
descartada. Talvez por isso, o volume de vidro em geral no lixo urbano não seja tão
elevado. No Brasil, por exemplo, o vidro corresponde a cerca de 3% dos resíduos
urbanos. Em São Paulo, o peso do vidro no lixo corresponde a apenas 1,5% do total.
Portanto, o volume não é elevado em aterros, assim obteve 1 (um) em sua avaliação
conforme Metodologia.

 

Copo de isopor: Segundo Oliveira (2012), um dos problemas do isopor é sua
composição: 98% de ar e 2% de plástico. Isso quer dizer que, quando derretido, o
volume final do isopor cai para 10% do que foi coletado. Gabriel (2010) explica que,
por o isopor se tratar de um plástico e de ser muito leve, o processo de fabricação
consome pouca energia e provoca pouquíssimos resíduos sólidos ou líquidos. Restos de
isopor prejudicam a decomposição de materiais biodegradáveis. Levando em
consideração que o isopor pode prejudicar a decomposição de outros resíduos foi
avaliado como 4 (quatro).

 

Caneca de plástico: Segundo Oliveira (2012), as quantidades importantes de resíduos
plásticos, muitas vezes microscópicos devido a sua degradação incompleta, têm se
acumulado nos aterros e no meio ambiente, causando danos ambientais e problemas
relacionados à gestão desses resíduos. Tais danos podem ser a liberação de tóxicos para
o meio ambiente (plastificantes e outros aditivos), a ingestão de plásticos por
organismos, causando muitas vezes a sua morte, ou a simples presença de resíduos,
impactando visualmente o ambiente. Analisando esses dados dos resíduos o item foi
avaliado com 5 (cinco) conforme Metodologia.

 

Caneca de cerâmica: Santos et al (2010), o descarte, que não pode ser nem reutilizado e
nem reciclado, é tratado (se apresentarem substancias tóxicas ou nocivas) e despejado
em aterros.Levando em consideração que e a cerâmica tem um tempo indeterminado
para se decompor, e não é reciclável, o seu volume em aterros aumenta. Analisando seu
tempo de decomposição o item foi avaliado como 5 (cinco) conforme parâmetros da
Metodologia.

 

Caneca de alumínio: Segundo Hisatugo e Marçal (2012), a média anual do volume de
alumínio desviado do aterro foi 8.220,77 kg, tendo sido atingido o maior volume
(13.408 kg), em 2001. Esse desvio é significativo, entre outras razões, pelo fato das
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camada de óxido em sua superfície. Levando em consideração o volume de resíduos do
alumino o item foi avaliado como 5 (cinco).

 

Tempo de decomposição

 

Copo de papel rígido: O copo de papel rígido leva até 180 dias para se decompor.
Conforme parâmetro indicado na Metodologia a avaliação neste item foi 1 (um).

 

Copo de plástico e Caneca de plástico:O tempo de degradação no ambiente é de 200 a
450 anos. As bactérias e fungos que decompõem os materiais não possuem as enzimas
necessárias para degradar a substância. Levando em consideração seu tempo elevado
esse item foi avaliado como 5 (cinco).

 

Copo de vidro: O vidro possui tempo indeterminado para se degradar no meio ambiente,
porém é um material reciclável, portanto o item foi avaliado como 3 (três).

 

Copo de isopor: O isopor possui tempo indeterminado para de degradar na natureza.
Portanto, esse item foi avaliado como 5 (cinco) conforme os parâmetros da
Metodologia.

 

Caneca de cerâmica:Se descartada no meio ambiente a cerâmica tem tempo
indeterminado para se decompor, portanto o item foi avaliado como 5 (cinco).

 

Caneca de alumínio: Se descartado na natureza o alumínio pode levar de 200 a 500 anos
para se decompor, porém é um material reciclável. Levando em consideração as
informações o item obteve a avaliação como 3 (três).

 

 

 

Conclusões
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