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Propriedade 
(Caracterização)

Estrutura Processamento

Meio Ambiente

Energia

Ciência dos Materiais NucMat
Ferramentas SocioAmbientais
P+L
ACV
Simbiose Industrial
Ecologia Industrial

Materiais
Materiais Sustentáveis
Desenvolvimento de Coprodutos
Valorização de Resíduos
Beneficiamento
Reciclagem

Caracterização

Energia Embutida
Eficiência Energética
Captura de C
Biomassas
Geração de energia

Composição
Processos, 

Tecnologias, Novos 
Materiais e Produtos

TETRAEDRO DOS MATERIAIS 

17 anos

Núcleo de Caracterização de Materiais

Projetos sócio 
ambientais –
Tecnologia e 

Gestão, geração de 
renda, economia 

solidária e 
sustentável

+ 60 projetos, 8 patentes depositadas, e 6 concedidas

Grande Desafio













MUDANÇA DE PARADIGMA



Ecologia Industrial

Intrafirma
• P P  ou   P L ou P+L
• Projeto para o MA
•SGA/ISO + OSHA
• Contabilidade Verde
• Química Verde
• ECODESIGN

Interfirma
• Análise do Ciclo de Vida
• Iniciativas setoriais

(ATUAÇÃO RESPONSÁVEL)
• Simbiose Industrial 

(Efluentes Líquidos) 
• Eco Parque Industrial - EIP

Regional / Global
• Análise de Fluxo de 

Massa - MFA
• Metabolismo Industrial
• Planejamento

estratégico regional

N
ív

e
is

 d
e
 a

tu
a
çã

o

• Sistema de coleta de recicláveis;
• Intercâmbio de subprodutos;
• Sinergia entre processos produtivos distintos
• Centralização das informações e análises de prioridades
• Atividades polo multipropósito (indústrias, serviços)

Fonte: Moraes e equipe: Adaptado de Chertow, 2000,  Lowe, 2001

Ecoeficiência e ecoefetividade, Economia circular, cradle to cradle, 17 ODS,  

















P+L - ACV –– SIMBIOSE INDUSTRIAL – AFM&E – ECOLOGIA INDUSTRIAL
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Mundo

Sujeito

Empresa

Mercado

Sociedade

Planeta

REINO ANIMAL

REINO VEGETAL REINO MINERAL

COMUNIDADES

PAÍSES
IMPRENSA

ONGsGOVERNO

MERCADO
DE

TRABALHO

MERCADO
FINANCEIRO

CONCORRENTESACIONISTAS

FORNECEDORES

CLIENTES

Fonte: Instituto Orior e FDC

Fonte: Fundação Dom Cabral



PROJETOS
Instalação ou ampliação de capacidade produtiva de carvão 
vegetal: Biocarbono Produção e Comércio de Carvão Ltda.; 
PCE Participações, Consultoria e Engenharia Ltda.; Plantar 
Empreendimentos e Produtos Florestais Ltda.; Rima Industrial 
S.A.
Melhoria de processos na produção de carvão vegetal 
sustentável: ArcelorMittal Brasil.
Queima de gases gerados na produção de carvão vegetal 
sustentável: ArcelorMittal Brasil.
Arranjos tecnológicos de uso do carvão vegetal sustentável 
e/ou de seus coprodutos na produção de ferro-gusa, aço e 
ferroligas: Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A.

Projeto Siderurgia Sustentável

O projeto e a Agenda 2030
Como parte da Agenda 2030, as atividades do Projeto Siderurgia 
Sustentável se alinham aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Os resultados contribuirão de maneira mais efetiva para o ODS 7 –
Energia Limpa e Acessível; ODS 8 – Trabalho decente e crescimento 
econômico; ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura; ODS 12 –
Consumo e Produção Sustentáveis; e ODS 13 – Ação contra a Mudança do 
Clima.





Conceito Economia Circular
Transição a uma economia circular, implica:

▪ Introdução de mudanças em todas as cadeias de
produção

▪ Desenho dos produtos

▪ Novos modelos de gestão e de mercado;

▪ Novos modos de conversão dos resíduos em
ativos; e

▪ As novas formas de comportamento de
consumidores

Palavra chave: INOVAÇÃO

Simbiose industrial, 

ecoparks, química 

verde

Ecodesign, cradle to

cradle,  avaliação de 

ciclo de vida

Eco parques, simbiose 

industrial, consumo 

consciente ou 

sustentável

Upcycling/downcycling, 

logística reversa

Regional/global, 

metabolismo 

ambiental, consumo 

sustentável



Economia Circular 
Modernização da política e dos objetivos 

sobre resíduos: os resíduos como recurso

A conversão dos resíduos em um recurso
é o elemento que "fecha o ciclo" sistemas 
de economia circular.

DIRECTIVA 2008/98 / CE DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO de 19 de Novembro de 2008, 
sobre resíduos e que revoga certas 
diretivas



Economia Circular 
Modernização da política e dos objetivos sobre 

resíduos:  os resíduos como recurso

Definição coproduto ou subproduto: Uma substância ou objeto resultante de um 
processo de produção, o objetivo principal não é a produção dessa substância ou 
objeto e pode ser considerado como coproduto ou subproduto e não como 
resíduos nos termos do artigo 3, nº 1, apenas se as seguintes condições:

a) é certo que a substância ou objeto será usado mais tarde;

b) a substância ou poder ser utilizada diretamente, sem ter que passar por

tratamento/beneficiamento adicional além da prática industrial normal;

c) a substância ou objeto a ser produzido como parte integrante de um processo de

produção; e

d) a posterior utilização ser legítima, isto é, a substância ou objeto satisfazer todos os

requisitos relevantes para a aplicação específica relativa aos produtos e à proteção do ambiente e

da saúde, e não produzirá impactos globais adversos sobre o ambiente ou a saúde humana.

Nota: Como os coproduto ou subproduto se enquadram na categoria de produtos, as exportações

de subprodutos deve atender aos requisitos da legislação comunitária aplicável.



Diferenças entre  coproduto, subproduto, 
upcycling e downcycling

24

Tabela 1 – Caracterização dos processos de valorização de resíduos 

Processos Características Sustentabilidade 

Reutilização 

Processo de reaproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 

transformação biológica, física ou físico-química. O material pode ser 

usado para o mesmo fim que foi projetado inicialmente ou para 

aplicações que não requeiram a sua transformação. 

Alta. 

Aceitável no 

conceito C2C. 

Upcycling 

Processo que transforma os resíduos gerados em matéria-prima ou 

produtos com melhor qualidade ou valor do que o produto que o gerou. 

Transforma resíduos em coprodutos. 

Alta. 

Aceitável no 

conceito C2C. 

Reciclagem 

Processo que transforma os resíduos gerados em matéria-prima que 

pode ser usada no processo de produção do mesmo produto que o gerou 

ou de produtos diferentes com qualidade e valor comparáveis aos do 

processo original.   

Pode requerer mais energia e processos químicos que o requerido na 

obtenção do produto origianal. 

Média. 

Aceitável no 

conceito C2C. 

Downcycling 

Processo que transforma os resíduos gerados em matéria-prima de 

menor qualidade ou valor , que não pode ser usada no processo 

produtivo do produto que o gerou e sim, em produtos secundários. 

Transforma resíduos em subprodutos. 

Baixa. 

Inaceitável no 

conceito C2C. 

Fonte: autora, com adaptações de Guarnieri (2011); Brasil (2010); El-Haggar (2015); MCDONOUGH e 

BRAUNGART (2009). 

COPRODUTO

SUBPRODUTO

Metz, 2015



“Fim da condição de resíduo”

▪ Os critérios incluirão valores limites para 
as substâncias contaminantes quando 
seja necessário e deverão ter em 
consideração todo possível impacto 
ambiental nocivo da substancia ou 
objeto.

“ESTABELECER PADRÕES DE QUALIDADE 
PARA OS RESIDUOS”

Fuente: Directive 2008/98/EC 
http://www.angerea.org/uploaded/ guidance_doc.pdf

http://www.angerea.org/uploaded/


Metas

▪ Até 2025 deve ser evitada a disposição de 
todos os resíduos recicláveis. 

▪ Os Estados membros se esforçarão por 
eliminar  a disposição em aterros até 2030.

▪ A recuperação de energia, incluindo o 
aproveitamento energético de resíduos e o 
uso de biocombustíveis, devem 
desempenhar um papel importante na 
relação com os resíduos não reutilizáveis e 
não recicláveis.



Economia Circular 
Como?

▪ a reutilização e reciclagem dos resíduos 
municipais de forma que para 2030 se 
alcance a 70 %;

▪ promoção de instrumentos econômicos 
para desencorajar a deposição em aterro;

▪ aumentar para 2030 a taxa de reciclagem 
dos resíduos de embalagens até 80 %, 
tendo como objetivos intermediários 60 % 
para 2020 e 70 % para 2025, adotando-se 
além destes, outros objetivos para 
materiais  específicos.



Economia Circular 
Como?

▪ proibir para 2025  a disposição em aterros de 
plásticos, metais, papeis recicláveis e de 
resíduos biodegradáveis; os Estados membros 
se esforçarão por eliminar a disposição total da 
disposição em aterros até  2030;

▪ continuar fomentando o desenvolvimento de 
mercados de matérias-primas secundárias de 
alta qualidade,  incluindo a avaliação do valor 
adicionado dos critérios de disposição para  
determinados materiais; e

▪ esclarecer o método de cálculo de materiais 
reciclados para garantir o nível elevado de 
reciclado de alta qualidade.



MAS!!!

• Dependência

DO HOMO SAPIENS

de recursos 

naturais não 

renováveis



MINERAÇÃO 
CLÁSSICA

▪ Extração de minérios no solo 
ou subsolo para fins diversos;

▪ Impactos ambientais:

Extração de recursos não 
renováveis e escassos;

Geração de contaminantes para 
o solo, água e ar;

Riscos de acidentes.



MARIANA, MG (2015)



ANTES
DEPOIS

BRUMADINHO, MG (2019)



▪ http://www.insead
.edu/facultyresear
ch/research/doc.c
fm?did=48916



Política nacional de resíduos 
sólidos - pnrs

▪ Lei 12.305/ 2010;

▪ Responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida do produto;

▪ Reconhecimento do resíduo
sólido reutilizável/ reciclável como
um bem econômico e de valor
social, gerador de trabalho e
renda e promotor de cidadania ;

▪ Logística reversa obrigatória.

Não geração

Redução

Reutilização

Reciclagem

Tratamento

Disposição 

Final

Ordem de prioridade na 
gestão e gerenciamento 

de resíduos



Mineração Clássica

Mineração Urbana

Consumo



Mineração urbana

Ouro

CobreAlum
ínio

Prata

– REEE são considerados depósitos de
materiais preciosos e escassos;

– Obtenção de materiais a partir de resíduos;





O QUE VOCÊ FAZ OU 
DEVE FAZER COM SEU 

RESÍDUO 
ELETROELETRÔNICO?

Eng. Amb. Emanuele Caroline Araujo do Santos
Graduanda Eng. Amb. Jenifer Silva 

Prof. Dr. Carlos Alberto Mendes Moraes
José Paulo (Cooperativa Paulo Freire) É POSSÍVEL APLICAR  EI –

17ODS – EC NESTA 
PROBLEMÁTICA?



CLASSIFICAÇÃO (ABDI, 2013)
➔ ACV, P+L, ECODESIGN, EC – Mineração urbana

Linha verde Linha marrom Linha branca Linha azul

– Desktops
– Notebooks
– Impressoras
– Celulares

– Televisor 
tubo/monitor 

– Televisor 
plasma/LCD/m
onitor

– DVD/VHS
– Produtos de 

áudio

– Geladeiras
– Refrigeradores 
– Fogões
– Lava-roupas
– Ar-condicionado

– Batedeiras
– Liquidificad

ores
– Ferros

elétricos
– FuradeirasVida útil 

curta 

(~2-5 anos) Vida útil 

média

(~5-13 anos)

Vida útil 

longa

(~10-15 

anos)

Vida útil 

longa

(~10-12 

anos)



O que é Reee???

Equipamento eletroeletrônico (EEE) é todo

aparato que necessita de corrente elétrica ou

campo magnético para seu funcionamento, além

daqueles que podem gerar, transferir ou

transformar corrente elétrica em campo magnético.

Assim sendo, resíduos de equipamento

eletroeletrônicos (REEE) são todos os produtos,

partes ou componentes de EEE pós-consumo.

(XAVIER; CARVALHO, 2014b)





Volume de resíduo eletrônico 
produzido no mundo
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2018

12052

20502019

Em milhões de toneladas

O Brasil produz 

1,5 milhão de toneladas por ano

O valor do resíduo eletrônico 

acumulado no mundo é de 

62 bilhões de dólares

A produção de resíduo 
eletrônico no mundo deve 
mais que dobrar em três 

décadas

Exame (2019)



CRIME





Principais Materiais que se 
pode recuperar

▪ Cobre;

▪ Alumínio
;

▪ Ferro;

▪ Ouro;

▪ Prata;

▪ Estanho;

▪ Gálio;

▪ Terras 
raras;

▪ Índio;



Valores para venda – na 
cooperativa  Paulo freire

Peça/ Material
Valor 

(kg)

Fio com capa R$ 4,50

Fio sem capa R$ 18,50

Placa leve (placas de celulares e computadores) R$ 14,80

Placa Pesada (sem chips, muitos dissipadores e eproms) R$ 2,50

Placa com ponteira (possuí ouro na ponteira – contato) R$ 16,00

Placa Marrom (TV  e som em geral) R$ 0,60

Plástico R$ 0,60

Ferro R$ 0,25

Alumínio R$ 3,00



LÂMPADAS

E27

Lâmpada

LED

E27

Lâmpada 

Fluorescente

Mercúrio - Hg
Não 

apresenta 

Hg em sua 

composiçã

o
Eletroeletrônico

Logística reversa obrigatória

Placa de circuito 
impresso

Cuidado!
Não pode quebrar a 

lâmpada no descarte

1 lâmpada

20 mil litros água
contaminada



DESMONTAGEM – Lâmpada 
led

Santos et al. (2019)

Bulbo

Módulo de LED

Base

PCI

Parafus
o E27



DESMONTAGEM - celular

Tombini et al. (2014)



DESCARTE DE LÂMPADAS E VIDROS

CERTO  OU ERRADO?
POR QUÊ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2183593315068188&id=100002526213204&sfnsn=mo



O QUE TEMOS AQUI??

QUEIMA DE FIOS 

ELÉTRICOS PARA  

RECICLAGEM DO FIO DE 

COBRE 

CERTO  OU ERRADO?
POR QUÊ?



TCC LUCIANA – ENG MEC,  DEFESA DIA 19/06
SEPARAÇÃO COBRE  DO PLASTICO NOS FIOS 

ELÉTRICOS



COOPERATIVA PAULO FREIRE – (51) 984856779



Cradle To Cradle
Product Certification

Overview of Version 3.0 Standard

© 2013 Cradle to Cradle Products Innovation Institute



Conceito



Conceito



Certificação - Critérios



Certificação - Produtos Banidos



Certificação

Cradle to Cradle Certified® é um selo multi-atributos administrado e emitido 

pelo Cradle to Cradle Product Innovation Institute® - C2CPII, localizado na 

Califórnia, EUA - que verifica e atesta a segurança dos produtos para a saúde 

humana e ambiental, o design para a reciclabilidade ou compostagem, e 

processos de fabricação responsáveis e benéficos. 



Estágios da Certificação do Cradle to 
Cradle

© 2010-2012 McDonough Braungart Design Chemistry, LLC.  All Rights Reserved

Cradle to Cradle Certification of product or material

Inventory Assess Optimize
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Biomassa Produção

ProdutoFibra

Pó

Líqui
do

Beneficiamento

Compósi
to

Energia

Ind. 
Aliment

os e 
química

Produto

Doutorando 
PPGEC

Mestrando 
PPGEM

Pós-Doc em 
construção PPGEC

Empresa: Spin 
Off, Empório

Associação de 
catadores

Cooperativa -
Social

Balanço energético –
mestrando - PPGEC

Avaliação do Ciclo de 
Vida – doutorando -

PPGEC

Cadeia Produtiva  - Inovação 
Sustentável – doutorando –

PPGEC
Plano de Negócio

Gestão  do 
Resíduo - Pós-
doc - PPGEM

Design de 
produtos + Eng

Materiais

PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO A BASE DE FIBRA DE 
CÔCO - EMPÓRIO ARGENTINO LTDA - MPE

EDITAL SEBRAE INOVAÇÃO 2016



Prof. Dr. Carlos Albertto Mendes Moraes
cmoraes@unisinos.br

Obrigado!!


