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Resumo 55

Caracterização dos resíduos de um Equipamento Transmissor de TV analógica e
sua viabilidade econômica para reciclagem
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A inovação tecnológica aumentou a oferta de produtos eletroeletrônicos e os tornaram
acessíveis à população como um todo. Isso fez com que surgisse um grande volume de
resíduos eletroeletrônicos, os quais são potencialmente tóxicos por conter metais pesados
como alumínio,  arsênio,  cádmio,  bário,  cobre,  chumbo, mercúrio,  cromo, entre outros,
podendo causar prejuízos a saúde da população e ao meio ambiente. A Política Nacional
dos Resíduos Sólidos (PNRS) representa um marco para a sociedade brasileira no que
toca à questão ambiental com destaque para uma visão avançada na forma de tratar os
resíduos sólidos. Entre as questões incluídas na PNRS está a logística reversa que é um
instrumento de desenvolvimento econômico e social  caracterizado por um conjunto de
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial,  para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Pode-se considerar que
a logística reversa visa “fechar” esse ciclo ao promover a reciclagem do produto obsoleto
retornando  ao  mercado  matérias-primas  recicladas  e  dispondo  os  rejeitos  de  forma
ambientalmente adequada. O cronograma de desligamento do sinal de TV analógico para
digital  tem sido implementado gradualmente desde o ano de 2015 e tem seu término
previsto para o ano de 2018. Nesse contexto uma empresa multinacional fabricante de
equipamentos transmissores de TV implantou o sistema de logística reversa para retirar
esses equipamentos do mercado e destina-los de forma ambientalmente adequada. Foi
realizada então a caracterização de todos os componentes,  tipos de resíduos,  com a
finalidade  de  avaliar  a  viabilidade  ambiental  e  econômica  da  sua  reciclagem.  A
metodologia  para  a  caracterização  do  transmissor  foi  dividida  em  quatro  etapas:
desmonte, segregação, pesagem e destinação/disposição final. O equipamento de peso
total 836,3kg é composto por um filtro RF (peso 109,7kg), um transmissor (503,2kg) e um
trocador  de  calor  (223,4kg).  Os  percentuais  da  caracterização  dos  resíduos  foram
ilustrados na Figura 1, em que 19% de alumínio, 0,7% de cobre, 55% de ferro, 1% de
papelão,  0,3%  de  nylon,  11%  de  inox,  1%  não  recicláveis  e  12%  outros  (motor,
conectores, radiador, placas, fios e cabos). Constata-se, assim, a viabilidade na aplicação
da logística reversa em tal equipamento, tendo em vista que apenas 1% dos materiais
não  é  reciclável  e  cerca  de  99% dos  materiais  tem valor  econômico  agregado  para
comercialização e retornaram ao ciclo produtivo.
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Figura 1: Percentual e caracterização dos resíduos gerados pelo equipamento
transmissor de TV.
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