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Metodologia

              Os principais polímeros presentes no RTS foram o poliestireno 
(28,69 % massa) e o polietileno (17,85 % massa). Verificou-se uma 
elevada quantidade de matéria volátil (76,22% ± 6,90). Os altos teores 
de carbono (72,92%) e hidrogênio (9,86%), são justificados pela 
elevada quantidade de polímeros e borrachas que estão nas 
amostras. O teor de enxofre (0,21%) foi atribuído a presença de 
borracha no resíduo, enquanto o teor de cloro (1,33% ± 0,13) foi 
atribuído a presença do PVC no resíduo. O poder calorífico superior 
do RTS foi de 30,01 ± 1,22 MJ/kg, de forma que uma avaliação 
termoquímica se mostra como uma técnica atrativa para a sua 
destinação final.

A partir dos resultados apresentados na Tabela 1 é possível 
verificar que os principais polímeros presentes no RTS são o 
poliestireno e o polietileno (46 % da massa da amostra). A amostra 
de RTS também possui uma fração significativa de outros polímeros 
(em torno de 27% em massa da amostra), além de metais, borracha 
e madeira. 

Na amostra, também foi detectada uma fração de partículas 
de pequenas dimensões, denominadas finos (tamanho de partícula 
menor do que 2,36 mm) e que não foram possíveis de serem 
separadas no procedimento de identificação. A referida fração é 
composta basicamente de solo e areia. 

A Tabela 2 apresenta os resultados da análise imediata, 
elementar e de poder calorífico superior das amostras de RTS.

Tabela 2 –  Análise imediata, elementar e de poder calorífico superior do RTS.

             Através das informações contidas na Tabela 2, é possível 
verificar que o RTS apresenta um elevado teor de cinzas (16,74% ± 
6,86), indicando que as amostras contém uma quantidade 
importante de inorgânicos, provenientes dos metais, da areia e do 
solo. 

Os resultados da identificação e da quantificação dos materiais 
presentes no RTS estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 –  Identificação e quantificação dos materiais presentes no RTS.
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           O aço é hoje o produto mais reciclado do mundo. Carros, 
geladeiras, fogões, latas, barras, etc., tornam-se sucatas, que 
alimentam os fornos das usinas, produzindo novamente aço de 
qualidade.

         Contudo, a atividade siderúrgica, se não controlada, pode causar 
grandes impactos ambientais, pois diferentes resíduos são gerados, 
dentre eles o resíduo dos trituradores de sucata (RTS) (RECKZIEGEL 
2012). 
         O RTS é constituído principalmente de polímeros, espumas, vidros, 
borrachas, têxteis, solos, entre outros e, não há uma alternativa 
definitiva para o seu aproveitamento.
         Assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o RTS que provém 
de um siderúrgica brasileira.
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