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Resumo 
O presente artigo pretende relatar uma indústria de fundição que atua na transformação de 
sucatas de alumínio em lingotes, identificando os principais resíduos poluentes emitidos e 
possíveis destinações aplicáveis à eles, objetivando a eliminação, minimização ou 
reutilização dos mesmos, excluindo assim a alternativa de simplesmente deposita-los em 
aterros, ação esta que contribui para a degradação ambiental.  
Palavras chave: Emissões, Reciclagem, Gestão ambiental e Degradação ambiental. 
 
 

1. Introdução 
O presente artigo será apresentado na forma de um estudo de caso, iniciando através de uma 
abordagem sobre a evolução da produção industrial e conseqüente aumento da degradação 
ambiental e da extração de recursos naturais. Será apresentada a realidade da reciclagem de 
alumínio na Brasil, a principal empresa responsável pela reciclagem de alumínio no país, os 
níveis de reaproveitamento e o quanto isto representa de preservação ambiental nacional e 
regionalmente. 

A fim de demonstrar a realidade de uma empresa regional de fundição de latas de alumínio, 
foi elaborado um estudo de caso com pretensão de levantar os principais resíduos gerados por 
esta empresa, indicando, por fim, os possíveis destinos que podem ser dados à estas emissões. 
Destinos ambientalmente corretos que visam principalmente a busca pela sustentabilidade do 
planeta, descartando totalmente o depósito direto em aterros sanitários ou lixões das cidades.  

2. Elementos causadores da degradação ambiental. 
A Revolução Industrial foi um marco histórico para o homem, pois foi a partir dela que a 
produção industrial se aperfeiçoou e a manufatura artesanal foi substituída pela padronização. 
Com o desenvolvimento das máquinas à vapor a produção se desenvolveu e a empresa 
altamente produtiva, com qualidade ímpar, alta tecnologia, baixos custos e a alta 
rentabilidade, são conhecimentos derivados daquela revolução. 

Porém este desenvolvimento esteve restrito, pelo menos até agora à indústria, este espetacular 
progresso ocorrido em trezentos anos, em pouquíssimos momentos teve como parceiro a 
preservação ambiental. Isto porque a indústria derivada daquela revolução tem como 
características o mecanicismo e o reducionismo, num sistema cartesiano de compreender os 
processos e os procedimentos. Ter a natureza como parceira exigiria uma visão complexa e 
não linear, um entendimento sistêmico dos organismos, do qual a sociedade, os governos, os 
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industriais e o ecossistema passariam a ser entendidos com engrenagens de um mesmo 
processo, onde havendo prejuízo de alguma das partes, todo o sistema estaria prejudicado. 

Trata-se de uma postura integradora, que exige dos administradores uma visão holística, onde 
a constituição íntima de cada ser envolvido no processo é estudada e levada em consideração 
na tomada de decisão, significa entender e interpretar os ecossistemas que direta ou 
indiretamente afetem ou são afetados pelo processo produtivo. Seria uma transposição de 
estrutura estanque para transdisciplinar e analítica. 

A natureza oferece ao homem condições de sobrevivência. Moldan (Moldan e Bilharz, 1997) 
sugere que a civilização moderna depende dos recursos naturais igualmente como na Idade da 
Pedra. Estes recursos podem ser entendidos como serviços, valores e bens que são oferecidos 
pela natureza, que vão desde as proteções atmosféricas contra interações cósmicas; passando 
pela manutenção da temperatura propícia ao desenvolvimento da vida; manutenção da 
qualidade do ar; ciclo das águas e dos nutrientes; reciclagem dos resíduos depositados; 
superfície terrestre estável, ampla e fértil; fontes de energia; fornecimento de materiais 
químicos, minerais e biomassa; condições para construções; além do equilíbrio sustentável de 
micróbios patogênicos ou alérgicos. 

Isto ocorre quando o equilíbrio prevalece, no entanto, a degradação ambiental é evidente. Em 
um relatório elaborado pela German Advisory Council of Global Change (WBGU, 1996), 
apresenta os principais elementos causadores desta degradação, que inclui o cultivo excessivo 
das terras, as práticas tradicionais de agricultura, a extração indiscriminada de recursos não 
renováveis, degradação da natureza para fins recreativos, conflitos militares, construções em 
grandes níveis, rápido crescimentos econômico e urbano descontrolados, desastres ambientais 
causados pelo homem, emissão de resíduos, entre outros. 

3. A reciclagem no Brasil. 
Segundo a Associação Brasileira do Alumínio, o Brasil possui a maior taxa de reciclagem de 
latas de alumínio do mundo entre os países onde essa reciclagem não é obrigatória. Em 1997, 
64% das latas consumidas pelos brasileiros foram recicladas; em 2000 este percentual saltou 
para 78% (nos Estados Unidos, que já recicla há 30 anos, neste mesmo ano, o percentual foi 
de 69%) e o nosso país reciclou no ano passado 89% deste produto. O que auxiliou ao Brasil 
ter estes dados foram os catadores, classificadores e as grandes industriais, que utilizam o 
alumínio como matéria prima.  

Segundo a Rexam Beverage, maior empresa de fabricação e comercialização de latas e 
tampas de alumínio na América Latina, a cada quilo de alumínio reciclado, cinco quilos de 
bauxita (minério utilizado na produção do alumínio) são poupados. Para se reciclar uma 
tonelada de alumínio, gasta-se somente 5% da energia que seria necessária para se produzir a 
mesma quantidade de alumínio primário, ou seja, a reciclagem do alumínio proporciona uma 
economia de 95% de energia elétrica. Para se ter uma idéia, a reciclagem de uma única lata de 
alumínio economiza energia suficiente para manter um aparelho de TV ligado durante três 
horas. 

Pioneira na reciclagem de seus produtos, a primeira ação do programa em 1991 foi a criação 
de postos de troca, hoje são mais de 250 postos espalhados por 30 cidades, onde os 
consumidores trocam latas de alumínio vazias por bônus. Em 1993 foi lançado também o 
Projeto Escola, programa que atinge 17.000 escolas, igrejas e instituições beneficentes em 
diversos Estados, que são beneficiadas com a troca de materiais recicláveis por equipamentos. 

Estes projetos surgiram após parceria entre o Grupo Rexam e a multinacional Tomra, líder 
mundial em soluções para reciclagem. Dados desta empresa mostram que por ano no Brasil, 
42 mil toneladas de latas de alumínio são transformadas em alumínio líquido. Esta empresa 
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conta com 13 centros de coletas distribuídos em 8 estados com equipamentos que possibilitam 
o recebimento de latas de alumínio e garrafas PET, sendo o Centro de Reciclagem localizado 
no Vale do Paraíba, na cidade de Pindamonhangaba. 

Para garantir a qualidade do produto após a fundição, a empresa Tomra exige especificações 
da sucata de alumínio recebida, no que tange a amarração dos fardos de alumínio prensado, 
devendo ser feitos com fita de aço ou plástico; a densidade dos fardos deve estar entre 500 e 
600Kg/m3 e o controle de impurezas é rígido por dois fatores: primeiro certificar-se que não 
sejam misturados ao fardo objetos como pedras, areia, papelão, chumbo entre outros, e 
segundo, minimizar a possibilidade de contaminação do alumínio com outros materiais a fim 
de zelar pela qualidade do produto. 

Regionalmente, a reciclagem se restringe a seleção e classificação dos materiais recicláveis, 
pois as principais indústrias transformadoras estão localizadas em Curitiba, São Paulo e 
Pindamonhangaba, são para estes locais que a maior quantidade de latas recolhidas são 
enviadas. Uma pequena parcela dessa matéria prima fica na cidade atendendo a pequenos e 
médios fundidores que, devido a tecnologias obsoletas sofrem com grandes perdas de material 
por oxidação e contaminação das ligas por outros materiais, atingindo diretamente na 
qualidade do produto final. 

 

4. Estudo de Caso 
A empresa em estudo está pré-incubada no Hotel Tecnológico da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná/Unidade de Ponta Grossa. Seu ramo de atividade é o metal mecânico 
especificamente na fundição de ligas não ferrosas.  

Tendo uma proposta diferenciada no que tange o aspecto sócio-econômico e ambiental, a 
empresa já conquistou importantes parceiros na região de Ponta Grossa, garantindo a cessão e 
instalação de um forno de indução de escala semi-industrial na UTFPr/Ponta Grossa. A 
UTFPr/Ponta Grossa tem apoiado a iniciativa da empresa de diversas formas: fornecendo 
recursos financeiros e infra-estrutura física para a instalação do forno rotativo, cedendo, 
através de sua incubadora (Hotel de Projetos), o ambiente necessário para o trabalho da 
equipe e acompanhando e orientando as atividades de trabalho. 

A reciclagem é percebida como uma das formas de alcançar a sustentabilidade, pois, tanto a 
sociedade, a política e a economia tendem a beneficiar-se. A reciclagem vista pelo ângulo 
social pode gerar benefícios como o crescimento da consciência ecológica na sociedade, a 
degradação ambiental é minimizada, há o incentivo na reciclagem de outros materiais, além 
de possibilitar renda extra para comunidades carentes e entidades assistenciais. Politicamente: 
cresce a possibilidade de criação de políticas de destinação dos resíduos sólidos, ajuda no 
conhecimento da composição do lixo urbano, além de ser adaptável a realidade de pequenas, 
médias e grandes cidades. E, economicamente: a comunidade local é beneficiada com o 
incremento na renda, podendo significar fonte de renda para mão-de-obra não qualificada, seu 
investimento é baixo, há uma considerável economia de energia elétrica e estimula novos 
negócios ligados à área da reciclagem. 

No processo produtivo da empresa, para se fundir uma tonelada de alumínio serão necessários 
quatro toneladas de bauxita (minério utilizado na produção de alumínio) e 16 a 18 MWh de 
energia elétrica. Será utilizado combustível fóssil e ar para dar combustão ao forno rotativo, e 
para diminuir a oxidação do alumínio durante a fusão, serão acrescentados sais inorgânicos 
(cloreto de Potássio e cloreto de Sódio).  
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Estes sais após um determinado período de utilização perdem sua capacidade de proteção do 
alumínio e se tornam inúteis para novas utilizações. Este resíduo é conhecido pelas indústrias 
de fundição como drosses, borra preta ou salt cake. 

Para uma tonelada de alumínio, são gerados até 200Kg de drosses, este material é altamente 
lixiviável, considerado perigoso (Classe I) pela NBR10004, o que obriga as empresas a 
deposita-los em aterro industriais a um custo muito elevado. Além disso, a mistura de cloreto 
de potássio e cloreto de sódio pode prejudicar as pessoas que trabalham no processo, além de 
acelerar a corrosão dos equipamentos. 

Ou seja, principal resíduo poluente gerado na empresa em estudo, é a borra preta, oriunda do 
processo de fundição de latas de alumínio. Sendo este subproduto o foco deste estudo, pois se 
pretende fornecer soluções viáveis para o seu reaproveitamento de forma sustentável e não 
poluidora. 

 

5. Meios para minimização dos impactos ambientais. 
Os fornos rotativos são os mais utilizados em pequenas e médias empresas, movidos a 
combustível fóssil, o ar é o principal agende de combustão e na sua presença há a necessidade 
de acrescentar sais fundentes no processo a fim de se evitar a oxidação do alumínio, sendo 
que estes sais se transformarão nos futuros drosses. Ou seja, aparentemente a utilização dos 
sais e a conseqüente emissão de drosses são inevitáveis.  

No entanto, o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo (IPT), com o apoio da 
Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) e da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo, desenvolveu um forno aquecido com plasma térmico, esse elemento se produz a partir 
da ionização de um gás por meio de uma descarga elétrica, mantendo-se aquecido, este gás se 
torna condutor de eletricidade convertida posteriormente em energia térmica. Neste sistema, a 
presença do ar é desnecessária, logo não é necessária a utilização dos sais fundentes, pois a 
oxidação somente ocorre na presença de ar. 

No entanto, devido ao fato desta tecnologia ser muito recente e ainda estar em fase de testes a 
acessibilidade é restrita e estará disponível à pequenos e médios industriais a longo prazo. 
Levando-se em conta que a produção não poderá parar até que se desenvolva tecnologia capaz 
de eliminar os drosses e que o meio ambiente não suporta altas emissões desses materiais; a 
alternativa que se mostra mais viável e imediata, é buscar alternativas de utilização dessas 
emissões em novos produtos ou em processos já existentes. 

É sabido que no setor agrícola, ocorrem deficiências de minerais em diversas culturas em 
decorrência do excesso de utilização ou do mau uso de defensivos agrícolas. Por isso, o 
Ministério da Agricultura vem incentivando pesquisas que encontrem fontes de 
micronutrientes que auxiliarão a corrigir o solo deficiente de metais como: boro, cobre, ferro, 
manganês e zinco, elementos essenciais à lavoura.  

Através de estudos realizados pelo Núcleo de Pesquisas Tecnológicas das Faculdades 
Oswaldo Cruz, 27 elementos químicos foram identificados em 20 amostras de drosses. São 
eles, quantificados em mg/kg: boro, <9,5; cobre, 420; ferro, 3.900; manganês, 2100 e zinco, 
108. Comparando com micronutrientes utilizados, em média, nas lavouras do Estado de São 
Paulo, as quantidades são: até 0,60; 0,8; 1,2; 5 e 12 mg/kg respectivamente.  

Obviamente estas emissões precisam passar por tratamento prévio e ser corretamente 
misturados ao solo que se pretende corrigir. Mas o importante é que se mostrou viável aos 
estudos e seria uma alternativa sustentável, resolvendo dois problemas: a emissão de resíduos 
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das pequenas e médias fundições que não utilizam fornos mais modernos e a necessidade de 
agentes químicos que melhoram as propriedades do solo.  

Esta medida se apresenta como a mais aplicável imediatamente, pois, seria aquela que 
destinaria os sais fundentes a outras empresas, que os utilizariam como componentes de um 
produto já existente. Esta medida completaria o ciclo do produto e manteria o sistema 
fechado, evitando a degradação ambiental pelo depósito de lixo tóxico diretamente no 
ambiente. 

Outras medidas poderiam ser adotadas com o objetivo de diminuir as emissões invisíveis ou 
de menor número. Por exemplo, substituindo o combustível fóssil utilizado nos fornos, por 
biodiesel, haveria uma diminuição em 78% nas emissões de poluentes como o dióxido de 
carbono e 98% de enxofre na atmosfera. A vantagem é que este pode ser utilizado nos 
motores convencionais exigindo mínimas modificações, além da vantagem de expandirem a 
vida útil dos equipamentos por serem mais lubrificantes, além da sua maior vantagem que é 
de ser biodegradável. (Biodiesel in www.ambientebrasil.com.br) 

As empresas de fundição poderiam utilizar-se destes meios, a fim de gerenciarem as emissões 
de resíduos, ficando livres de sansões legais e contribuindo para a redução de emissões e 
consequentemente preservando o meio ambiente. 

 

6. Considerações finais 
Através deste estudo pode-se perceber que a degradação ambiental é algo real e totalmente 
dependente das técnicas gerenciais e produtivas utilizadas. Quando se desenvolve uma 
consciência ambiental comprometida, o gerenciamento organizacional ocorre de forma 
integradora entre os processos produtivos e meio ambiente. 

O estudo de caso apresentado foi de grande valia para demonstrar esta afirmação, pois em um 
ambiente organizacional onde os gerentes e colaboradores não possuem consciência 
ambiental, os resíduos gerados e a extração de recursos naturais acontecem de forma 
mecânica e irracional. Porém, em uma organização onde há a noção de limites ambientais, os 
gerentes e colaboradores buscam por alternativas que elimine, reduza ou reaproveite os 
recursos extraídos, a fim de evitar a degradação ambiental. 

Ou seja, para uma empresa de fundição que busca o gerenciamento sustentável de suas 
atividades, o modelo de minimização de impactos ambientais apresentado acima é totalmente 
utilizável, pois apresenta soluções viáveis para o reaproveitamento de seu principal resíduo 
(drosses). Soluções estas que vão desde a mais simples, como a reutilização na agricultura, 
até a modernização industrial através de novas tecnologias que eliminam a utilização da 
bauxita no processo produtivo. 

Mas, as principais lições que podem ser absorvidas deste exemplo, é que pesquisadores estão 
se dedicando cada dia mais objetivando descobrir destinos para as mais diversas formas de 
emissões de resíduos, e que quando o empresário busca alternativas ambientalmente corretas 
para os resíduos emitidos por sua organização, pode-se encontrar opções simples e com 
excelentes resultados práticos.  
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