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empresário José Wilson Ve-
droni colocou em prática
uma solução relativamen-

te simples, mas que ninguém ain-
da havia experimentado. A partir
de uma consultoria prestada por
ele, surgiu a idéia de aproveitar os
resíduos gerados pela construção
civil para pavimentação de ruas e

fechamento de va-
las na cidade pau-
lista de Piracicaba.
O processo foi tão
bem-sucedido que
outra administra-
ção pública resol-

veu importar a idéia e implantar o
mesmo sistema em Vinhedo. Além
de oferecer um destino seguro para
os entulhos de construções e demo-
lições, a solução barateia procedi-
mentos normalmente dispendio-
sos realizados por prefeituras.

Segundo cálculos feitos por Ve-
droni, que apresentou dissertação
de mestrado sobre o tema na Facul-
dade de Engenharia Agrícola (Fea-
gri), uma cidade como Campinas,
por exemplo, poderia economizar,
em média, cerca de R$ 4,5 milhões/
ano ao reciclar resíduos de demo-
lição, oriundos de reformas de re-
sidências e de áreas comerciais e
industriais, utilizando-os em pa-
vimentação. O único investimento,
no caso, seria a implantação de usi-
nas de reciclagem, cujo custo com-
pensaria em relação ao benefício que
a iniciativa traria às administra-
ções públicas e ao meio-ambiente.

O processo consiste basicamen-
te em recolher os entulhos e enca-
minhá-los para uma unidade de
triagem e reciclagem. Vedroni ex-
plica que a porcentagem de aprovei-
tamento desse material é de 80%.
Após a separação, o resíduo passa
por um britador do tipo impacto e,
na seqüência, é peneirado e separa-
do nas categorias “graúdos” e “mi-
údos”. Em seguida, são feitos ensaio
geotécnico e análise química para
a checagem de substâncias con-
taminantes. Depois desses proce-
dimentos, o material já estará em
condições de ser usado nas pavi-
mentações e em trabalhos que não
exijam uma sustentação comple-
xa. Por isso, o objetivo é sua utiliza-
ção por companhias de água e esgoto
que, freqüentemente, precisam a-
brir e fechar valas para consertos
em encanamentos. Para as análises
químicas, Vedroni fez parcerias com
o Instituto de Química da Unicamp.

Entulho – Vedroni tem especiali-
zação na área ambiental e para o
trabalho de mestrado foi orientado
pelo professor David de Carvalho. A
sua principal preocupação foi com
a quantidade de resíduos gerados
no país e o seu descarte em lixões,
aterros e áreas inadequadas. Estima-
tivas do IBGE apontam que cada ha-
bitante geraria, em média, 0,51 tone-
lada de resíduo de construção e de-
molição por ano. Isso significa que o
volume gerado no Brasil somaria
cerca de 92 milhões de toneladas/
ano. Essa quantidade é considerada
extremamente alta. Ademais, seu
descarte não é controlado.

Segundo o especialista, a resolu-
ção do Conselho do Meio Ambien-
te (Conama), de número 307, baixa-
da em julho de 2002, prevê a respon-
sabilidade do município no proces-
so de criação do plano de gestão
destes resíduos, incentivando a re-
ciclagem e a criação de aterros de
inertes. São notórios os impactos
negativos ao meio ambiente e à saú-
de da população com relação ao
não-gerenciamento. “Degrada o

aspecto visual das cidades, provo-
cando enchentes com o entupi-
mento nas tubulações de águas
pluviais e com o assoreamento dos
rios e córregos”, argumenta.

Outra questão apontada pelo
pesquisador no trabalho é a escas-
sez crescente de áreas para criação
do aterro específico em cidades
com mais de 150 mil habitantes. A

ela primeira vez no Brasil, o gás
ozônio foi testado para desinfec-
ção de hortaliças minimamen-

te processadas, semelhantes àquelas
comercializadas em supermercados,
ou seja,  já cortadas, descascadas, la-
vadas e higienizadas. O gás foi testa-
do pela bióloga Elizabeth Biagioni Pres-
tes e se mostrou extremamente eficaz
contra vários tipos de microrganismos,
sendo que, em determinados casos, até
mais potente que o cloro, produto tra-
dicionalmente usado.

Segundo a bióloga, que foi orienta-
da pela professora Neliane Ferraz de
Arruda Silveira, da Faculdade de En-
genharia de Alimentos (FEA), é cada
vez maior a procura por hortaliças com
estas características, devido à prefe-
rência que o consumidor tem por ali-
mentos frescos e também pela prati-
cidade que o produto oferece. No en-
tanto, explica Elizabeth, o excesso de
manipulação durante o seu proces-
samento, entre outros fatores, pode
aumentar os riscos de contaminação,
o que torna imprescindível a etapa da
sanitização.

A pesquisadora esclarece que inú-
meras pesquisas apontam os compos-
tos clorados, muito utilizados na desin-
fecção, como tóxicos, mutagênicos e
carcinogênicos, sendo proibida sua uti-
lização em alimentos em diversos paí-
ses europeus. “Há alguns anos se es-
tuda, no Brasil, alternativas à utilização
do cloro em produtos alimentícios, jus-
tamente pela formação de resíduos
tóxicos e cancerígenos”, esclarece.

Usar o ozônio, ao invés do cloro, de
acordo com a bióloga, é uma alterna-
tiva a ser pensada pelas empresas, visto
que o processo é relativamente sim-
ples, necessitando apenas de um equi-
pamento ozonizador. Além de seu alto
poder sanitizante em baixas concentra-
ções e em curto espaço de tempo, o que
reduziria o custo do processo, outra
vantagem seria a ausência residual. O
gás ozônio se decompõe novamente
em oxigênio molecular, não acarretan-
do danos à saúde humana e nem ao
meio ambiente.

Os primeiros testes foram feitos com
alfaces americana e crespa, agrião e
rúcula. O ozônio foi testado em diferen-
tes concentrações no tempo fixo de um
minuto. Para comparar os resultados,
a bióloga também realizou o mesmo
processo utilizando composto clorado.
Para os grupos de coliformes, bolores
e leveduras, o desempenho do ozônio
a partir da concentração de um miligra-
ma por litro se mostrou superior aos
métodos tradicionais. Afora essas van-
tagens, o gás não acarretou alteração
de sabor, frescor ou odor nas hortali-
ças testadas.

O estudo contou com financiamento da
Capes e, segundo Elizabeth, as pesqui-
sas podem prosseguir em testes em equi-
pamentos de ozonização domésticos.
Dessa forma, poderia ser estudada uma
variedade ainda maior de hortaliças.

Entulho reciclado é usado
em pavimentação de ruas

cidade de São Paulo, por exemplo,
não tem mais espaço para criar este
tipo de área. Neste sentido, a propos-
ta seria extremamente adequada,
pois evitaria altos investimentos
com transporte e outros serviços
para os procedimentos de descarte
adequados em outras regiões. “Di-
ariamente, são gerados resíduos e
há necessidade de que sejam reali-
zadas manutenções regulares em
valas. Isso gera um círculo vicioso
que culmina nos aterros, que são
perfeitamente dispensáveis”, expli-
ca o idealizador do projeto.

O início – Há cerca de três anos, a
cidade de Piracicaba tinha um gra-
ve problema, comum também em
outras cidades. Os buracos abertos
e fechados pelas companhias de á-
gua e esgoto, depois de certo tempo,

O

mpresários da região de Campinas demons-
traram interesse em utilizar o esgoto trata-
do em linhas de produção que tenham rega

de áreas verdes e limpeza de pátios e de peças. O
esgoto originário da Estação de Tratamento do
Piçarrão, em Campinas, poderia perfeitamente
contribuir para a racionalização da utilização do
produto. A constatação é da engenheira Vivien
Luciane Viaro e está fundamentada em sua pes-
quisa de doutorado. A investigação prova que o
reúso do esgoto tratado é uma iniciativa factível no
futuro. “É de amplo conhecimento o cenário de escas-
sez da água no planeta. Por isso, acredito que este tipo
de ação acontecerá mais cedo ou mais tarde na região
de Campinas. O que fiz foi antecipar como a idéia seria
recebida no meio empresarial”, explica.

Uma questão ainda não devidamente esclarecida
nesta problemática seria a econômica – dentre vá-
rios aspectos, os sociais, ambientais e legislativos.
Não se sabia, por exemplo, se os empresários esta-
riam dispostos a pagar pela água direcionada das
ETEs e se dimensionariam o peso de sua contribui-
ção para a redução da escassez. Segundo Vivien, o
estudo é inicial, pois teria que se obter uma amos-
tragem bem maior de indústrias. Além disso, existe
a necessidade de um estudo mais detalhado e cau-
teloso para cada tipo de reúso, com o intuito de ga-
rantir, aos usuários, a quantidade e qualidade.

 Em sua pesquisa de doutorado, orientada pelo
professor Ricardo de Lima Isaac, Vivien aplicou
questionários aos gerentes de 28 empresas do
entorno da Estação do Piçarrão, em Campinas.
Para a tese, a pesquisadora selecionou uma amos-
tra de nove indústrias, cujos proprietários foram

Estudo comprova viabilidade
econômica do reúso de água

ainda mais receptivos. A maioria não só aceita a
idéia do reúso, como também se manifesta favorá-
vel em pagar pelo serviço. A engenheira acredita que
a pesquisa serviu como referência para indicar que
a iniciativa é viável e, ainda, para destacar a impor-
tância de se encontrar mecanismos que atenuem o
problema da água na região de Campinas.

acabavam cedendo. As manuten-
ções tinham que ser feitas freqüen-
temente, gerando prejuízos para a
Prefeitura. Solicitado a prestar uma
consultoria, Vedroni deparou com
uma usina de reciclagem de resídu-
os de construção e demolição para-
da e sem utilidade no município. Ide-
alizou então um sistema para rea-
proveitar o resíduo gerado na cida-
de. A experiência deu certo e conse-
guiu ser exportada para Vinhedo.

Em Campinas, Vedroni fez os cál-
culos do entulho gerado. Chegou
na marca de 540 mil toneladas por
ano, o que corresponderia a 130 mil
caçambas. Embora a cidade tenha
uma usina de reciclagem, ela não
chega a administrar 40% do que é
gerado. Segundo o pesquisador, se-
riam necessárias mais três usinas
do mesmo porte.
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