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RESUMO 

 

 

Com o intuito de criar uma conscientização ambiental instituindo leis, normas e 

resoluções com a temática dos resíduos sólidos industriais no Brasil, foi instituída a lei 

nº 6.938 em 1981 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação. Essa política corroborou com a criação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos – A PNRS - sob a lei n º 12.305/10 que, por sua 

vez, deu subsídios para a criação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Tal Plano 

encontra-se num momento de aprovação pelos órgãos ambientais requeridos. O estudo 

proposto foi analisar os inventários de resíduos sólidos industriais, os quais são 

instrumentos fundamentais para uma boa gestão dos mesmos e, desse modo, verificar o 

andamento da implementação da política ambiental envolvendo esses resíduos em 

determinados Estados e assim ter uma noção do assunto em âmbito nacional.  

 

Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos, Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, resíduos sólidos industriais, inventário de resíduos sólidos 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

In order to create an environmental awareness instituting laws, rules and 

resolutions with industrial solid waste in Brazil theme, the 1981 law nº. 6938, which 

provides for the National Environmental Policy Act, its formulations and 

implementations purposes and mechanisms application. This policy corroborated with 

National Solid Waste Policy creation - the NSWP - under the law nº 12.305/10, which 

gave grants for the National Solid Waste Plan creation. This Plan is in a waiting for 

approval phase by the environmental agencies. The proposed study was to analyze the 

inventories of industrial solid wastes, which are fundamental tools for good 

management itself and thereby check the environmental policy implementation progress 

involving these residues in certain states and get an impression of the issue in 

nationwide. 

 

Keywords: National Environmental Policy Act, National Solid Waste Plan, industrial 

solid wastes, solid waste inventory 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria química é um ramo muito importante na economia do Brasil, não 

apenas por ser capaz de fornecer itens de consumo necessários para a vida de cada ser 

humano, mas também devido à sua capacidade de geração de empregos e influência em 

todas as atividades econômicas em que se faz presente, como por exemplo, na 

mineração, na agricultura, no setor de informática e na fabricação de automóveis, dentre 

outras.Dessa forma é o quarto maior setor industrial no país.1,2 

Os produtos que são gerados pelas indústrias químicas podem ser classificados 

como produtos químicos de uso industrial, ou como produtos químicos de uso final. A 

primeira classe de produtos é, na maioria das vezes, usada como matéria-prima para a 

produção da segunda classe, como por exemplo, resinas que podem ser usadas no 

tratamento de água. Nesse caso, a resina é um produto químico de uso industrial e a 

água um produto químico de uso final.2 

O setor possui uma importância tamanha que, dados segundo o IBGE mostram 

que no ano de 2008 o faturamento líquido da indústria química chegou a 3,1% do PIB 

no Brasil e 10,3% considerando apenas o PIB industrial do país em 2007.Em 2009 o 

faturamento referente a este setor chegou a US$103,3 bilhões e em 2010 a US$130,2 

bilhões, destes US$63,8 bilhões referentes aos produtos químicos industriais, chegando 

a 7ª posição no ranking mundial de indústrias químicas.As figuras 1 e 2 são referentes 

ao faturamento líquido da indústria química brasileira no ano de 2012 em relação à 

primeira e segunda classe de produtos químicos (produtos químicos de uso industrial e 

produtos químicos de uso final).2,3 
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Figura 1 – Faturamento líquido estimado da indústria química no ano de 2012.2 

 

 

 

Figura 2 – Faturamento líquido estimadode produtos químicos de uso industrial 

no ano de 2012.2 

 

Independentemente das suas diversas classificações, todo e qualquer setor da 

indústria química, não apenas brasileira, mas mundial, precisa ter um estudo bem 

definido e uma boa gerência de todos os seus setores, produtores principalmente, pois a 

fabricação de qualquer produto químico envolve riscos e gera resíduos que devem ser 

destinados da forma correta.  
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Há alguns anos, indústrias de grande porte se atentavam apenas para a gestão 

de sua produção, visando sempreuma produção com uma ótima rentabilidade e com a 

melhor relação custo/benefício possível. Nos dias atuais essas preocupações continuam 

sendo bastante evidentes em toda e qualquer indústria, porém a preocupação com o 

meio ambiente está se tornando algo tão essencial quanto qualquer outro setor da 

empresa, pois os problemas ambientais estão cada vez mais evidentes, afetando a vida 

de toda a sociedade. 

A responsabilidade ecológica vem se tornando algo de uma importância tão 

grande, que empresas que não possuem um sistema de gestão ambiental implementado, 

correm o risco de ficarem em desacordo com as normas e legislações em vigor e, dessa 

forma, correm o risco de perder licenças, bem como também se tornarem empresas 

desacreditadas no mercado, podendo inclusive perder competitividade no seu setor.4 

Dessa forma, vem sendo criados fóruns, encontros e reuniões com chefes de 

estado, empresários e com toda e qualquer pessoa que esteja e queira estar vinculada 

com o assunto. 

A primeira conferência mundial sobre o homem e o meio ambiente foi a 

Conferência de Estocolmo que ocorreu entre os dias 5 e 16 de junho de 1972. 

Mostrando que o homem é o ser responsável pela preservação do ambiente em que vive, 

a conferência estabeleceu princípios que fundamentam a importância da preservação do 

meio ambiente. A declaração da conferência da ONU no ambiente humano diz em uma 

das suas citações que: 

 

 “A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão 

fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo 

inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos os 

governos.”5 

Nos anos seguintes à Conferência de Estocolmo, a problemática ambiental 

começou de fato a fazer parte das discussões entre chefes de estado e também da 

população.  

Em 2010 foi sancionadaa Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

considerada uma revolução às políticas ambientais no país, pois estabeleceu novos 

conceitos e trouxe novas ferramentas à legislação ambiental. A PNRS foi elaborada por 
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instituições como: CONAMA, CNRH,CONCIDADES e CNS e trouxe uma nova visão 

sobre a gestão dos resíduos sólidos no país.6 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.OBJETIVOS GERAIS 

 

Analisar aPNRS, assim como sua aplicabilidade na área industrial, mais 

especificamente das indústrias químicas, e verificar o andamento de sua aplicação 

prática em relação à implementação do inventário de resíduos. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar os inventários de resíduos sólidos industriais de alguns estados 

brasileiros por ser parte fundamental da gestão de resíduos sólidos industriais. 

 Estudar as características dos inventários de cada Estado, a fim de compilar os 

dados em nível nacional. 

 

2.3. JUSTIFICATIVA 

 

A avaliação da aplicabilidade e do andamento do Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos na área industrial é de suma importância, visto que o setor industrial pode ser 

considerado um gerador relevante de resíduos e o meio ambiente vêm nos dando claros 

sinais de que é necessário se preocupar mais com a temática ambiental para que a 

sociedade não sofra mais com desequilíbrios ambientais que afetam a vida de todos os 

seres que aqui habitam. 

 

2.4.LIMITAÇÔES DO ESTUDO REALIZADO 

 

O estudo em questão abrange análises não apenas da PNRS, mas também das 

ações exigidas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos que estão sendo implementadas 

pelos estados brasileiros, com foco predominante no inventário de resíduos sólidos 

industriais. 

Durante a execução do estudo, percebeu-se que existe uma lacuna em relação à 

execução dos inventários pelas empresas e também na compilação dos dados pelos 

órgãos ambientais. Além disso, não foram encontradas disponíveis na internet tantas 
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informações acerca do tema como era esperado e, com isso, algumas limitações foram 

impostas ao estudo em relação ao número de estados pesquisados.  

Outra limitação que pode ser apontada foi o fato da pesquisa ter sido realizada 

apenas na internet e não por meio de entrevistas com representantes dos órgãos 

ambientais ou empresas, por exemplo, devido, principalmente à falta de tempo de fazê-

lo. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1.A indústria Química 

 

O conceito do que é a indústria química é, muitas vezes, complexo e confuso 

devido à vasta diversidade do mercado consumidor dessas indústrias, porém toma-se 

como definição para indústria química toda e qualquer indústria que, por meio de 

processos químicos diversos, transformam a matéria a fim de obter o produto desejado.7 

A ONU, tentando unificar a classificação das indústrias químicas aprovou uma 

nova classificação internacional que foi incluída na revisão nº4 da ISIC (International 

Standard IndustryClassification). O IBGE, portanto, adaptou a revisão da ISIC para a 

CNAE e chegou-se na seguinte classificação: 8 

 

(I) Classificação de acordo com o tipo de produtos químicos fabricados 

 

 Produtos inorgânicos 

 Produtos orgânicos 

 Resinas e elastômeros 

 Fibras artificiais e sintéticas 

 Defensivos agrícolas e desinfestantesdomissanitários 

 Produtos de limpeza, cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal 

 Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 

 Preparados químicos diversos 

 

(II) Produtos farmoquímicos e farmacêuticos 

 

 Produtos farmoquímicos 

 Produtos farmacêuticos 

 

3.2. Resíduos industriais 

 

Os resíduos sólidos são classificados de acordo com a norma ABNT NBR 

10004. De acordo com esta norma, resíduos sólidos têm a seguinte definição: 
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“Resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, são os resíduos que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços 

e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções 

técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.”9 

 

A classificação dos tipos de resíduos sólidos é feita de acordo com o processo 

em que foi originado e seus constituintes majoritários e/ou de resultados de análises de 

caracterização. Resumidamente, de acordo com a norma ABNT NBR 10004, as classes 

de resíduos sólidos são: 

 

 Classe I - Resíduos perigosos 

 Classe II - Resíduos não perigosos 

 Classe II A – Não Inertes  

 Classe II B - Inertes 

 

3.3.Histórico da questão ambiental em âmbito mundial 

 

É de conhecimento de toda a sociedade que as indústrias químicas são uma 

parte fundamental da economia mundial. 

Há aproximadamente 40 anos atrás se iniciou uma mobilização mais 

globalizada em torno de um assunto que, até então, era esquecido por todos: os cuidados 

que se deve ter com o meio ambiente. Essa conscientização tomou uma proporção maior 

quando se notaram as grandes mudanças ecológicas negativas que estavam acontecendo 

nos países desenvolvidos, devido, principalmente, à poluição industrial, assim como 

também, à ausência de leis que regularizassem e criassem um padrão de 

desenvolvimento pré-estabelecido. 10 

A primeira movimentação acerca desse assunto foi iniciada por um grupo de 

profissionais do Clube de Roma que estavam preocupados com o rumo do planeta se 

nenhuma atitude fosse tomada para frear a destruição ambiental.A primeira reunião do 
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Clube de Roma foi em 1968 e teve como presidentes o industrial italiano AurelioPecceo 

e o cientista escocês Alexander King.Esta iniciativa ficou mais conhecida após a 

primeira grande publicação elaborada por seus membros, cientistas do MIT (Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts), que foi anunciada na Conferência de Estocolmo em 

1972.11 

Intitulado como os limites do crescimento e também conhecido como Relatório 

Meadow, essa publicação tornou público o estudo no qual mostrava que, em um futuro 

não muito distante, haveria escassez de recursos ambientais para a humanidade, caso o 

meio ambiente continuasse sendo tratado como era até a época.11 

A Conferência das Nações Unidas, que ocorreu em junho de 1972, em 

Estocolmo, na Suécia, tinha como discussão principal a preocupação dos países 

desenvolvidos com os riscos que o planeta estava correndo devido à devastação 

ambiental crescente que era proporcional ao crescimento industrial dos mesmos. Em 

contrapartida, os países em desenvolvimento precisavam lutar pelo seu 

desenvolvimento industrial, visto que essa era a principal saída para o fim da miséria, 

do desemprego e da fome desses.  

Os resultados dessa assembléia geral da ONU foram:10 

 

i. Criação da PNUMA – Programa das nações unidas para o meio 

ambiente, conhecida também por UNEP. Foi responsável pela aplicação 

das metas estabelecidas por tal reunião e, posteriormente, ficou 

responsável também pela execução dos fins da agenda 21. 

ii. Criação da declaração sobre o meio ambiente humano – Nada mais era 

do que um termo onde ficavam estabelecidas as metas de um plano de 

ação que buscava a solução para os problemas ambientais que o planeta 

vivia. 

 

O Brasil, vendo as metas estabelecidas, começou a se mobilizar a fim de criar 

órgãos e leis que fiscalizassem e cumprissem determinações do Estado para frear o 

descaso ambiental. 

Dessa forma, em 31 de Agosto de 1981 foi sancionada a lei nº 6.938 que dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), além de criar os órgãos da 

SISNAMA e do CONAMA. Segundo o artigo 1º: 
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“Art. 1º - Esta Lei, com fundamento no art. 8º, item XVII, alíneas c, h e i, 

da Constituição Federal, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente, cria o Conselho Nacional do Meio Ambiente e institui o Cadastro Técnico 

Federal de Atividades e instrumentos de Defesa Ambiental.”12 

  

Sobre a PNMA: 

 

“Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no 

País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana.”12 

 

O CONAMA, órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA, teve como sua 

responsabilidade criar um projeto de licenciamento ambiental no qual as empresas 

deveriam passar. Dentro desse licenciamento foram criados, por exemplo, estudos de 

impacto ambiental (EIA) e o respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente 

(RIMA) que fazem com que a população discuta, participe e tome conhecimento de 

todo e qualquer projeto que venha a modificar de alguma forma o meio ambiente. 10,13 

A segunda, e não menos importante reunião mundial sobre o meio ambiente, 

ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 1992 e foi precedida pela “Cúpula da Terra”, 

reunião que ocorreu em 1988, com a finalidade de corroborar com o Rio-92, ou ECO-

92, que iria acontecer 4 anos depois. 

O principal objetivo da ECO-92, foi avaliar os resultados da Conferência de 

Estocolmo e realizar um novo estudo para estabelecer metas e valores para a 

continuação da preservação ecológica mundial. Os resultados dessa segunda reunião 

foram: 

 

i. Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente 

ii. Princípios para a Administração Sustentável das Florestas 

iii. Convenção da Biodiversidade 

iv. Convenção sobre a Mudança do Clima 

v. Agenda 21 

 

http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/22/Consti.htm
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A agenda 21, como o próprio documento define, é uma agenda de trabalho 

definida na reunião para o século XXI. O grande propósito dessa agenda foi, não 

somente reafirmar compromissos, valores e ações dos chefes de Estado, das indústrias e 

refinarias, mas, principalmente, causar uma verdadeira revolução cultural populacional. 

As ações defendidas por esse programa começaram por esclarecer para toda a sociedade 

que a causa ambiental era uma causa de todos, visto que influencia diretamente a vida 

de cada ser humano.14, 15 

Começou-se, então, a disseminação do conceito do desenvolvimento 

sustentável.A definição mais aceita, descrita pela comissão mundial sobre o meio 

ambiente, da ONU, é:  

 

“É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o 

desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.”17 

 

3.4. A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

3.4.1. A Política 

 

Com a publicação do conceito de desenvolvimento sustentável, o Brasil 

começou a se movimentar de forma a tentar suprir essa necessidade da sociedade 

moderna. Assim, um movimento em prol de uma destinação para os resíduos sólidos 

começou a tomar forma e, em 1988, o CONAMA publicou a Resolução nº6 que tratava 

da importância de se gerar um documento no qual todos os resíduos sólidos industriais 

estivessem listados.Dessa forma, criou-se o inventário de resíduos sólidos industriais.37 

Em 2002 a Resolução nº 313, também do CONAMA, revogou a resolução 

anterior e deu maiores subsídios para a criação dos Inventários, que deveriam ser feitos 

por intermédio dos órgãos ambientais estaduais e encaminhados ao IBAMA. 28 

No ano de 2010 foi, então, sancionada a lei nº 10.305 que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei se integrou com a Política de Nacional de Meio 

Ambiente e à Política de Saneamento Básico já existentes e, desse modo, deu um 

impulso importante para o desenvolvimento de uma gestão de resíduos no país.18 
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A PNRS vem trazendo não apenas metas, instrumentos e uma legislação a 

serem cumpridas, mas também vem mostrar à sociedade a esperança de que o cenário 

nacional atual pode ser modificado, mostrando, principalmente, que a mudança deve 

partir de cada cidadão e não apenas do Estado. 

Ela não substituiu políticas anteriores, mas juntou-se a elas para construírem 

uma política mais ampla e proporcionarem a implementação das melhores práticas 

possíveis sobre o tema. Assim, a PNRS complementou-se com as normas já 

estabelecidas pelo SISNAMA, SNVS, SUASA e Sinmetro, visando a descrever ações 

que devem ser realizadas pelo governo federal isoladamente ou junto aos Estados, 

Distrito Federal, municípios e/ou empresas privadas, objetivando a realização de uma 

boa gestão integrada e um melhor gerenciamento dos resíduos sólidos. 19 

 

3.4.2. Gestão, gestão integrada e gerenciamento 

 

A necessidade de uma gestão integrada eficiente e de um bom gerenciamento 

dos resíduos sólidos se faz cada vez mais presente.  

O termo “gestão de resíduos sólidos” é diferente de quando se fala sobre 

gerenciamento dos mesmos. A gestão dos resíduos sólidos refere-se à organização das 

ações que devem ser realizadas para que se alcance a redução da produção de resíduos, 

levando em consideração todos os meios utilizados tais como políticas adotadas, 

instituições envolvidas e instrumentos utilizados. Enquanto o termo gerenciamento leva 

em consideração as ações propriamente ditas e o que as envolve, como questões 

tecnológicas e operacionais. 20 

Já o termo gestão integrada dos resíduos sólidos é um conceito que leva em 

consideração todo o ciclo dos resíduos, desde a sua geração até o seu descarte, assim 

como todas as normas operacionais e financeiras e o planejamento envolvido em todo 

esse percurso, garantindo a existência de um ambiente sustentável. 

A gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em países como Alemanha, 

França, Japão e Estados Unidos, já determinaram como objetivos principais a 

prevenção, reciclagem e reutilização da melhor forma possível dos resíduos, 

corroborando com o conceito de sustentabilidade.20 

Nesse sentido a FIRJAN criou a bolsa de resíduos, que tem como lema “O 

resíduo de sua indústria pode ser matéria-prima de outra”. Dessa maneira, os resíduos 
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são distribuídos por setor de atividade e subdivididos de acordo com a condição de 

oferta e procura. As empresas podem, então, se cadastrar pelo site da FIRJAN e 

negociar sobre os resíduos ali disponíveis, entrando num consenso entre ganhos 

econômicos e benefícios ambientais.21 

 

3.4.3. Princípios e objetivos 

 

Segundo o art. 6º, os princípios da PNRS são:19 

 

I. A prevenção e a precaução; 

II. O poluidor-pagador e o protetor-recebedor; 

III. A visão sistêmica na gestão dos resíduos que considere as variáveis 

ambientais, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; 

IV. O desenvolvimento sustentável; 

V. A coexistência de bens e serviços qualificados que tragam redução do 

impacto ambiental e que reduzam o consumo dos recursos naturais a níveis 

mínimos; 

VI. A cooperação entre as diferentes esferas do poder público; 

VII. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

VIII. O reconhecimento do resíduo reutilizável e reciclável como um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor da 

cidadania; 

IX. O respeito às diversidades locais e regionais; 

X. O direito da sociedade à informação e ao controle social; 

XI. A razoabilidade e a proporcionalidade; 

Segundo o art. 7º, são objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

são: 19 

i. Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

ii. Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  
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iii. Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens 

e serviços;  

iv. Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 

forma de minimizar impactos ambientais;  

v. Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  

vi. Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 

matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  

vii. Gestão integrada de resíduos sólidos;  

viii. Articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o 

setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão 

integrada de resíduos sólidos;  

ix. Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  

x. Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 

com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a 

recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua 

sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 

2007;  

xi. Prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para produtos 

reciclados e recicláveis e bens, serviços e obras que considerem critérios 

compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente 

sustentáveis;  

xii. Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações 

que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos;  

xiii. Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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xiv. Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial 

voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento 

dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento 

energético;  

xv. Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  

3.4.4. Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos é um dos instrumentos da PNRS 

juntamente com os planos estaduais, com os inventários e com o sistema declaratório de 

resíduos sólidose com o SINIR. 

O SINIR é um Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos 

Resíduos Sólidos que foi instituído pela Lei 12.305/10 e regulamentada pelo decreto nr. 

7.404/10, que tem por objetivo dar assistência a elaboração dos inventários de resíduos 

por meio do preenchimento e da atualização dos dados referentes à origem, transporte e 

destinação dos resíduos no Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos, feito pelas 

indústrias. 38 

Outro instrumento do Plano Nacional de Resíduos Sólidos é o Cadastro de 

Operadores de Resíduos Perigosos, onde aqueles que trabalham com esse tipo de 

resíduo devem se cadastrar. O IBAMA é o órgão público que tem a responsabilidade de 

coordenar esse cadastro, visto que esse é integrado ao Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e, em 

seguida ao SINIR. 38,39 

A versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos foi elaborada 

pelo Ministério do Meio Ambiente e quando entrar em vigor terá uma duração de 20 

anos e deverá sofrer revisão de 4 em 4 anos. Também deverá conter todos os termos 

designados pelo art. 15, seção II da lei nº 12.035 de Agosto de 2010. Esse artigo traz os 

seguintes itens que devem estar presentes no Plano Nacional de Resíduos Sólidos:19 

i. Diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos;  

ii. Proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e 

macroeconômicas;  
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iii. Metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a 

reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição 

final ambientalmente adequada;  

iv. Metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades 

de disposição final de resíduos sólidos;  

v. Metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão 

social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis;  

vi. Programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;  

vii. Normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para 

a obtenção de seu aval ou para o acesso a recursos administrados, direta 

ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados a ações e 

programas de interesse dos resíduos sólidos;  

viii. Medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos 

sólidos;  

ix. Diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos 

sólidos das regiões integradas de desenvolvimento instituídas por lei 

complementar, bem como para as áreas de especial interesse turístico;  

x. Normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, 

de resíduos;  

xi. Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito 

nacional, de sua implementação e operacionalização, assegurado o 

controle social.  

Parágrafo único.  O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado 

mediante processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de 

audiências e consultas públicas. 
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A proposta inicial foi então, após audiências e consulta pública com os 

conselhos nacionais, publicada em Fevereiro de 2012, dois anos depois de sancionada a 

lei nº 10.305 da PNRS. Tal documento foi discutido em cinco audiências públicas 

regionais, uma audiência pública nacional e uma consulta pública via internet. Para a 

sua publicação oficial, falta então à aprovaçãoda mesma nos conselhos nacionais que 

tem ligação com o tema, como por exemplo, os Conselhos Nacionais de Meio 

Ambiente, das cidades, de Recursos Hídricos, de Saúde e de Política Agrícola.22 

O Plano, aqui em discussão, trata de todos os resíduos sólidos urbanos, da 

construção civil, da saúde e industrial. Traz o cenário em que o país se encontra no que 

diz respeito à legislação do assunto, mostra as diretrizes que devem ser implementadas, 

as estratégias a serem adotadas, as metas a serem alcançadas e as ações que darão 

suporte a todo esse contingente de propostas. 

De acordo com o Capítulo 4, item 4.5 da proposta elaborada do Plano Nacional 

de Resíduos Sólidos, as diretrizes e as respectivas estratégias apontadas por estudos, 

reuniões, assembléias e afins são as que seguem abaixo: 22 

 Diretriz 1: Eliminar completamente os resíduos sólidos industriais 

destinados de maneira inadequada ao meio ambiente.  

Estratégia 1: Implementar e consolidar, até 2014, o Inventário Nacional de Resíduos 

Sólidos Industriais com publicação a cada dois anos, a partir do Cadastro Técnico 

Federal (CTF).  

Estratégia 2: Compatibilizar o CTF às necessidades do Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos Industriais.  

Estratégia 3: Fomentar, por meio de medidas indutoras e linhas de financiamento, a 

criação e o desenvolvimento de pólos regionais de destinação final ambientalmente 

adequada de resíduos sólidos industriais.  

Estratégia 4: Fomentar, por meio de medidas indutoras e linhas de financiamento a 

criação, fortalecimento e operacionalização de bolsas de resíduos e simbiose industrial 
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como incentivo à reutilização, reciclagem e intercâmbio de informações, bem como à 

sua integração nacional.  

Estratégia 5: Fomentar a pesquisa, por meio de medidas indutoras e linhas de 

financiamento, o desenvolvimento, a capacitação e a implantação de novas tecnologias, 

visando à destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos industriais.  

Estratégia 6: Incentivar a gestão coletiva e integrada dos resíduos sólidos, tomando-se 

por base os arranjos produtivos. 

 Diretriz 2: O poder público deverá criar, até 2014, condições 

especiais para que micro, pequenas e médias empresas possam 

adequar-se aos objetivos da PNRS. 

Estratégia 1: Fomentar, por meio de medidas indutoras e linhas de financiamento, para 

que micro, pequenas e médias empresas geradoras de resíduos sólidos industriais 

elaborem e implementem o Plano de Gerenciamento de Resíduos com base em termos 

de referência simplificados.  

Estratégia 2: Fomentar o desenvolvimento tecnológico relacionado ao aproveitamento 

de resíduos sólidos industriais.  

Estratégia 3: Criar medidas indutoras e linhas de financiamento para o aproveitamento 

de resíduos da indústria 

 Diretriz 3: Incentivar o fortalecimento do gerenciamento de 

resíduos sólidos nas indústrias.  

Estratégia 1: Estimular, fomentar e apoiar o uso de resíduos sólidos, materiais 

reciclados e recicláveis pela indústria, como insumos e matérias-primas, por meio de 

medidas indutoras e linhas de financiamento.  

Estratégia 2: Fomentar, por meio de medidas indutoras e linhas de financiamento, o 

desenvolvimento de tecnologias de destinação final ambientalmente adequada de 

resíduos sólidos industriais.  
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Estratégia 3: Fomentar, por meio de medidas indutoras e linhas de financiamento, a 

infraestrutura de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos 

industriais.  

Estratégia 4: Fomentar, por meio de medidas indutoras e linhas de financiamento, o 

desenvolvimento tecnológico relacionado ao aproveitamento de resíduos sólidos 

industriais 

 Diretriz 04: Destinação adequada dos resíduos da agroindústria 

para compostagem, biodigestão ou outras tecnologias apropriadas.  

Estratégia 1: Avaliar o potencial dos resíduos da agroindústria como fonte de 

nutrientes e condicionadores do solo (matéria orgânica) para as atividades 

agrosilvopastoris e para a geração de energia.  

Estratégia 2. Dimensionar e espacializar, junto ao setor agroindustrial, os insumos 

agrossilvipastoris geradores de resíduos que não possam ter solução técnica adequada 

de destinação no local onde são gerados.  

Estratégia 3: Estimular a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de 

aproveitamento dos resíduos da agroindústria visando à redução da contaminação 

biológica, por metais pesados e demais contaminantes químicos que possam estar 

presentes nesses resíduos.  

Estratégia 4: Fornecer incentivos financeiros e fiscais para implementação de 

tecnologias de aproveitamento dos resíduos da agroindústria para compostagem, 

biodigestão ou outras tecnologias apropriadas.  

Estratégia 5: Revisar as normas técnicas e legais para possibilitar e facilitar o 

aproveitamento dos resíduos da agroindústria. 

Resumidamente, as metas do Plano Nacional para os resíduos sólidos 

industriais, são: 

Meta 1: Disposição final ambientalmente adequada de rejeitos industriais. 
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Meta 2: Redução da geração dos rejeitos da indústria, com base no Inventário Nacional 

de Resíduos Sólidos Industriais de 2014. 

 

3.4.5. Inventários de Resíduos Sólidos Industriais 

A resolução nº 6 do CONAMA que foi publicada em 1998 diz que passa a ser 

obrigatória a apresentação de informações a respeito dos resíduos sólidos industriais 

gerados e delegou aos órgãos estaduais do meio ambiente para que esses, então,tenham 

a responsabilidade de receber tais informações das empresas e gerar o Inventário de 

Resíduos Sólido Industrial Estadual.22 

Em 2002, a resolução nº 06/1988 foi revogada e entrou em vigor a resolução 

CONAMA nº 313. Essa nova resolução serviu como base para a elaboração de 

diretrizes nacionais e para programas estaduais de resíduos sólidos industriais. A 

definição de Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais diz que:29 

“É o conjunto de informações sobre a geração, 

características,armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, 

recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias do 

país.”29 

A resolução nº 313/02 estabeleceu prazos que devem ser cumpridos pelas 

empresas e pelos órgãos ambientais estaduais a fim de manter atualizados os dados 

sobre tais resíduos. Em anexo a essa resolução constam informações importantes acerca 

de instruções gerais para a criação dos formulários que darão subsídio à formulação dos 

Inventários Estaduais. Estas orientações demonstram desde como identificar o nome e 

endereço da indústria até classificações e codificações que devem ser seguidas para a 

classificação dos resíduos gerados e para as destinações dos mesmos. 

Esses inventários são de suma importância, pois além de serem parte 

fundamental para um bom sistema de gestão de resíduos sólidos industriais, são 

instrumentos previstos e descritos pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Capítulo 4, 
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item 4.5 da proposta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos) através da diretriz 1, 

estratégias 1 e 2.22,29 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para este estudo exploratório constituiu-se de duas 

etapas: 

- a primeira, quando foi realizada uma pesquisa bibliográfica e na internet 

sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos equando foi feita a coleta dos dados 

disponíveis sobre os inventários estaduais de resíduos sólidos industriais; e  

- a segunda, na qual foram realizadas comparações e estudos sobre os dados 

obtidos, para se fazer uma análise crítica da situação atual do que está sendo feito e do 

que ainda falta ser implementado para que as metas do Plano Nacional dos resíduos 

sólidos industriais sejam atingidas. 

Desta forma, este estudo é constituído das seguintes etapas: 

O capítulo 1 apresenta uma introdução onde foi apresentada de uma forma 

global a importância do setor industrial no país e mostrou-se, sucintamente, um 

histórico de reuniões, normas e leis a respeito da questão ambiental e em relação aos 

resíduos sólidos industriais.  

O capítulo 2 descreve os objetivos do trabalho assim como a justificada do 

mesmo. 

O capítulo 3 apresenta uma revisão da literatura onde forammostradas 

definições de termos importantes para o estudo, um histórico da questão ambiental em 

âmbito mundial foi descrito, assim como se definiu os princípios e objetivos da PNRS 

assim como do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

O capítulo 4 descreve a metodologia utilizada no estudo. 

O capitulo 5 mostra todos os resultados obtidos através dos IRS, assim como as 

análises dos dados foram descritas e discutidas. Foram analisados dados dos estados do 

Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. 

O capítulo 6descreve as conclusões obtidas com os dados que foram 

anteriormente analisados e discutidos. 

O capítulo 7 apresenta asidéias para os próximos trabalhos com a mesma 

temática. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A resolução nº 313 do ano de 2002do CONAMA, sabendo-se que os 

inventários dos resíduos sólidos industriais constituem uma parte fundamental para uma 

boa gestão dos mesmos, estabeleceu nos artigos 4º e 6º, respectivamente que:29 

 

“As indústrias das tipologias previstas na Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas do IBGE deverão, no prazo máximo de um ano após apublicação desta 

Resolução, ou de acordo com o estabelecido pelo órgão estadual de meioambiente, 

apresentar a este, informações sobre geração, características, armazenamento, transporte 

e destinação de seus resíduos sólidos, de acordo com os anexos de I a III [...]” 

 

“Os órgãos estaduais de meio ambiente deverão, no prazo máximo de dois 

anos, contados a partir da data de publicação desta Resolução, apresentar ao IBAMA os 

dados do Inventário mencionados no art. 2º, na forma a ser definida por este Instituto.” 

 

Portanto, no ano de 2003, as secretarias ambientais estaduais deveriam entregar 

ao IBAMA seus Inventários Industriais. Porém, não foi assim que ocorreu. Em 2004, 

segundo dados do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – apenas 14 

Estados tinham enviado seus inventários de resíduos sólidos industriais ao IBAMA, 

sendo estes os estados do: Acre, Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, 

Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São 

Paulo.28 

Entretanto, após algumas análises e comparações entre os inventários 

entregues, começaram a ser constatados erros e incompatibilidades entre eles e assim, 

notou-se uma grande diferença entre as abordagens feitas pelos Estados. Enquanto 

alguns, além de fazerem seus inventários tomaram também iniciativas em prol da 

temática dos resíduos sólidos e suas devidas destinações, outros nem ao menos se 

pronunciaram e nem entregaram qualquer documento a respeito dos formulários e 

inventários dos resíduos sólidos industriais. 
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O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, notificou e multou empresas e 

indústrias que não enviaram seus formulários de resíduos sólidos preenchidos no prazo 

adequado,enquanto que outros estados não enviaram seus inventários e nenhuma 

justificativa para isso foi dada ao IBAMA ou ao Ministério do Meio Ambiente. 

 

5.1. Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos é um dos instrumentos utilizados pela 

PNRS e traz um estudo sobre a atual condição da legislação nacional em torno desse 

tema. Inicialmente, mostra um estudo sobre o que foi cumprido até o momento de 

criação do documento, além de criar normas com diretrizes e metas a serem cumpridas 

por todos os estados brasileiros. 

Os dados mostrados no projeto, que ainda não entrou em vigor, são uma 

compilação e comparação de dados estaduais, não apenas industriais, mas também 

acerca de resíduos urbanos e hospitalares, por exemplo.  

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos trata de vários tipos de resíduos sólidos 

existentes: de construção civil, industriais, de transporte aéreo e aquaviário, de portos, 

aeroportos, de serviços de saúde, de mineração, agrosilvopastoris (orgânicos e 

inorgânicos). Além disso, traz metas e promove o lema: “Reduzir, reutilizar e reciclar”. 

22 

Em relação aos resíduos sólidos industriais, o plano mostra que uma boa 

maneira de se começar a ter uma gestão desses são os inventários de resíduos sólidos. 

Esses documentos devem apresentar uma gama de informações que, em âmbito 

nacional, ajudarão no gerenciamento dos mesmos. 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos também prevê um plano de metas sobre 

a redução na geração de resíduos industriais até o ano de 2031, conforme tabela a 

seguir:  

Tabela 1: Metas percentuais de resíduos a serem reduzidos22 

% a ser reduzido 

2015 2019 2023 2027 2031 

10 20 40 60 70 
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Os dados reportados no estudo são referentes aos estados do Ceará, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. 

A idéia inicial era fazer um estudo sobre os Inventários de Resíduos Sólidos 

Industriais de pelo menos um estado de cada região do Brasil, mas visto a precariedade 

dos dados e/ou inexistência de inventários estaduais, houve regiões que não foram 

incluídas no estudo.  

Na região Norte, apenas os Estados do Acre e do Amapá enviaram seus 

inventários aos órgãos competentes, porém esses dados não foram encontrados 

disponíveis na internet; apenas um documento com poucos dados encontra-se no site do 

SEMA do estado do Acre, sendo considerados insipientes.  

Dos estados da região Nordeste que possuem o inventário,constaram-se nesse 

estudo os dados do estado do Ceará, pois dentre os demais estados Nordestinos é o que 

possui uma maior relevância nos dados apresentados. 

Da região Centro-Oeste, o estado de Goiás possui uma gerência que trata dos 

resíduos sólidos industriais, porém os dados referentes a esse inventário não foram 

encontrados disponíveis na internet. O inventário do estado do Mato Grosso está em 

andamento e, dessa forma, encontram-se disponível no site da respectiva Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente apenas os formulários que devem ser preenchidos pelas 

indústrias. 

Na região Sudeste, apesar de terem sido encontrados dados referentes aos 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro, estes estavam incompletos e, em desacordo com 

o presente estudo, ou seja, alguns dados foram encontrados mas esses não constavam 

em nenhum documento referente ao inventário do Estado em questão. Dessa forma, o 

estado de Minas Gerais foi englobado no estudo, já que além de possuir os seus 

inventários com acesso fácil via internet, possui uma maior relevância nos dados, pois é 

o único estado brasileiro que mantém, desde 2002, seus inventários atualizados ano a 

ano. 

Na região Sul, os estados do Rio Grande do Sul e Paraná foram incluídos 

nopresente documento, pois os dados desses inventários estão em acordo com o objetivo 

do estudo que é avaliar a geração dos resíduos sólidos industriais e a destinação dada a 

eles. Além disso, o estado do Paraná possui inventários de diferentes anos, sendo o de 

2009 o mais recente e, dessa forma, os dados tornam-se mais completos para a análise. 
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5.2.Ceará 30 

 

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Ceará – SEMACE - realizou seu 

último levantamento sobre os resíduos sólidos industriais gerados e suas destinaçõesno 

ano de 2001 por meio de um programa de controle ambiental que, dentre outros 

objetivos, incluiu a implementação do sistema de gestão ambiental no Estado e de um 

sistema de controle e monitoramento dos resíduos sólidos.30 

O estado do Ceará possui, além disso, um programa de educação ambiental 

(PEACE – Programa de Educação Ambiental do Estado do Ceará), que abrange cursos 

de capacitação para agentes multiplicadores em educação ambiental e palestras, 

exposições e oficinas de reciclagem. 

O Estado do Ceará contou com três engenheiros químicos e químicos 

industriais, um profissional do ramo da informática e um profissional para atuar na área 

de cadastramento de dados para a realização do seu inventário de resíduos sólidos 

industriais. O último levantamento realizado foi no ano de 2001e das 4145 indústrias 

instaladas no estado, apenas 1100 foram cadastradas por meio dos formulários 

fornecidos pelo IBAMA, ou seja, 26,54% do total de indústrias no estado. Porém, o 

SEMACE notou uma inconsistência em alguns dados recebidos e, após um longo 

período de conscientização das indústrias sobre a importância de preenchimento e envio 

desses formulários, 198 das 1100 indústrias pré-cadastradas responderam aos 

formulários enviados.30 

Como esse número ainda era pequeno em vista ao número de indústrias do 

estado, a metodologia que foi adotada previu visitas às indústrias para a realização de 

uma inspeção técnica nas empresas. Essas inspeções ocorrem entre o período de Maio 

de 2002 a Setembro de 2003. Assim, os dados obtidos foram analisados e fizeram parte 

do Inventário de Resíduos Sólidos Industriais que foi publicado em Abril de 2004. A 

tabela 2 mostra o número de empresas inventariadas. 
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Tabela 2: Situação das indústrias na execução do inventário do Ceará – 200130 

Total de Indústrias 

no CE 

Total de indústrias 

visitadas 

Situação das indústrias 

visitadas 

Percentual em relação 

às 1100 indústrias 

visitadas 

4.145 1100 

738 inventariadas 17,805% 

347 paralisadas ou 

desativadas 
8,372% 

15 com endereço 

inconsistente 
0,362% 

Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Industriais do Ceará, 2001. 

 

As 738 indústrias inventariadas foram classificadas conforme a CNAE e os 

dados relativos ao número de empresas inventariadas de acordo com a tipologia das 

indústrias estãona tabela 3. 
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Tabela 3: Indústrias inventariadas por seção e divisão, segundo a CNAE 30 

SEÇÃO DIVISÃO DENOMINAÇÃO 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 

C  INDÚSTRIAS EXTRATIVAS  

 11 
EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E SERVIÇOS 

RELACIONADOS 
2 

D  INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO  

 15 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E 

BEBIDAS 
70 

 17 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 66 

 18 
CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E 

ACESSÓRIOS 
11 

 19 
PREP. COURO E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE 

COURO, ARTIGOS DE VIAGEM E CALÇADOS 
76 

 20 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA 29 

 21 
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE 

PAPEL 
11 

 22 
EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE 

GRAVAÇÕES 
30 

 23 

FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO PETROLÉO, 

ELABORAÇÃO DE COMBUSTÍVEL NUCLEARES E 

PRODUÇÃO DE ÁLCOOL 

1 

 24 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 32 

 25 
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E 

PLÁSTICO 
38 

 26 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-

METÁLICOS 
167 

 27 METALURGICA BÁSICA 44 

 28 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL-EXCETO 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
39 

 29 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20 

 31 
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E 

MÁTERIAIS ELÉTRICOS 
8 

 34 
FABRICAÇÃO DE MONTAGEM DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS 
7 

 35 
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE 

TRANSPORTE 
4 

 36 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E INDÚSTRIAS DIVERSAS 61 

 37 RECICLAGEM 4 

E  
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, GÁS 

E ÁGUA 
 

 40 ELETRICIDADE, GÁS E ÁGUA QUENTE 9 

G  
COMÉRCIO, REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES, OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 
 

 50 

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS; E COMÉRCIO A 

VAREJO DE COMBUSTÍVEL 

5 

 51 
COMÉRCIO POR ATACADO E REPRESENTANTES 

COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO 
4 
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TOTAL   738 

 

A SEMACE utilizou a codificação estabelecida pela CNAE para relacionar os 

dados relativos aos tipos de resíduos gerados que foram inventariados. Os códigos 

utilizados, assim como cada tipologia das seções, grupos e classes os quais os resíduos 

foram divididos,puderam ser encontrados no próprio inventário divulgado pela 

SEMACE em 2001 e encontra-se no anexo 1 deste documento. 

Após a compilação dos dados obtidos, obteve-se um resultado no qual96,02% 

dos resíduos inventariados eram de uma tipologia de Seção D – Indústrias de 

transformação. Em seguida,veioa seção E referentes à “Produção e distribuição de 

eletricidade, gás e água” com 1,21% do total de resíduos gerados. Por último, com 

apenas 0,27% do total, são os resíduos de seção C relativos à indústria extrativa. 

 

Gráfico 1: Distribuição percentual das empresas inventariadas no estado do Ceará em 

2001, segundo a Seção, conforme a CNAE30 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os dados sobre os resíduos gerados e declarados por meiodos formulários pelas 

empresas formaram um total de 509.069,03 toneladas de resíduos sólidos industriais.  

Quando relacionados à tipologia do resíduo segundo a norma ABNT NBR 

10004, temosdados conforme descritos na tabela 4: 

0,27

96,02

1,21

% das empresas inventariadas por seção

Indústria Extrativa

Indústria de transformação

Produção e distribuição de

eletricidade, gás e água
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Tabela 4: Total de resíduos gerados no estado do Ceará segundo a classificação da 

ABNT 100430 

Classe dos resíduos Quantidade (toneladas) % 

Classe I 115.238,41 22,637 

Classe II A 276.600,64 54,335 

Classe II B 117.229,98 23,028 

Total 509.069,03 100,000 

 

Lembrando que a Classe I refere-se aos “resíduos perigosos”, a classe II A aos 

“resíduos não perigosos e não-inertes” e a classe II B aos “resíduos não perigosos e 

inertes”. 

As avaliações também foram feitas levando em consideração a geração dos 

resíduos por seção, divisão e atividades segundo a CNAE e essas foram subdivididas 

em classes segundo a norma ABNT NBR 10004. Os dados originários dessas 

verificações estão apresentadosno anexo 2, quantificadas em toneladas e em percentual. 

Desse total, 504.761,48 toneladas, relativos a 99,154% do total contabilizado, 

equivalem a resíduos sólidos;o restante foi subdivido em líquido e pastoso ou semi-

sólido. 

As informações sobre a destinação desses resíduos mostraram que estesforam 

levadospara fora da indústria, deixados na própria indústria e ainda possui uma parte 

que não tem destinação ainda definida e ficam, portanto, armazenados em alguma área 

industrial utilizada para este objetivo. A destinação dos resíduos por classe está 

apresentada na tabela 5. 

 

Tabela 5: Destinação dos resíduos industriais gerados no estado do Ceará segundo a 

classificação da ABNT30 

Destinação Classe I (t) Classe IIA(t) Classe IIB (t) Total (t) 

Fora da indústria 56.744,83 176.829,09 56.813,86 290.417,78 

Na própria indústria 57.117,95 97.371,98 59.073,48 213.563,41 

Sem destino 1.375,63 2.399,57 1.342,64 5.117,84 

Total 115.238,41 276.600,64 117.229,98 509.099,03 
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Os resíduos que são encaminhados para fora das indústrias possuemas 

destinações conforme tabela 6. 

 

Tabela 6: Destinação dos resíduos para fora da indústria, segundo a classificação da 

ABNT NBR 10004 30 

Denominação 
Classe I 

(t) 

Classe IIA 

(t) 

Classe IIB 

(t) 
(%) 

Aterros 3.203,91 17.309,46 4.628,85 8,658 

Lixões 627,06 36.131,92 236,42 12,740 

Rede de esgoto 60,90 139,20 0,00 0,069 

Sucateiro intermediário 77,58 21.800,71 1.896,92 8,187 

Aterramento de vias 0,00 7,10 38.442,30 13,241 

Reutilização, reciclagem, 

recuperação interna 
6.292,19 59.224,16 10.881,86 26,309 

Outros 46.513,19 42.216.54 727,51 30,796 

TOTAL 56.774.83 176.829,09 56.813,86 100,00 

 

A denominação “outros” engloba destinações tais como incineração e 

neutralização. 

Desse modo, nota-se que o percentual de resíduos que são descartados de 

forma não sustentável (aterros, lixões, rede de esgoto, sucateiros intermediários e 

aterramentos de vias) formam um total de 42,895% queé um percentual bastante alto 

visto que as quantidades geradas são todas em toneladas  e, assim, são números bastante 

expressivos quantitativamente. 

Os resíduostratados ou destinadosna própria indústria possuem as destinações 

conforme tabela 7. 
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Tabela 7: Destinação dos resíduos destinados na própria indústria, segundo a 

classificação da ABNT NBR 10004 30 

Denominação 
Classe I 

(t) 

Classe IIA 

(t) 

Classe IIB 

(t) 
(%) 

Aterro industrial próprio 4.210,18 0,00 0,01 1,971 

Aterramento de vias 0,00 0,00 613,50 0,287 

Reutilização, reciclagem, 

recuperação interna 
707,77 52.733,54 57.937,97 51,153 

Outros 52.200,00 44.638,44 522,00 46,589 

TOTAL 57.117,95 97.371,98 59.073,48 100,00 

 

Já os resíduos que ficam na própria indústria, majoritariamente possuem algum 

tipo de reaproveitamento ou reutilização nos próprios processos que a indústria possui 

(51,153%). Mesmo assim, ainda há uma quantidade que é disposta num aterro industrial 

de forma não muito adequada. 

Há também uma quantidade bastante grande de resíduos que são armazenados 

em algum local da própria indústria, pois não possuem nenhum tipo de destinação 

adequada. Esse armazenamento equivale a um total de 5.117,84 toneladas de resíduos 

gerados no ano de 2001, e nos anos anteriores a esse somaram um total de 244.348,31 

toneladas de resíduos. 

Dessa forma, nota-se então que, no Estado do Ceará, há uma quantidade bem 

grande de resíduos que não possuem destinação adequada ou simplesmente ficam 

guardados, armazenados, em algum balcão da indústria até que alguém encontre um 

destino para eles. Esses formam um total de, aproximadamente, 316.500,00 toneladas 

de resíduos sólidos industriais, apenas no ano de 2001. 

Os dados de análise tiveram como ano-base o ano de 2001 e, após isso, não 

foram encontrados na internet outros estudos sobre o tema, nem foram encontrados 

inventários de resíduos industriais, mesmo sendo obrigatória a sua atualização a cada 

dois anos. Além disso, nada foi mostrado em relação à prevenção da geração dos 

resíduos, o que seria uma forma eficaz de combater diversos problemas de logística e 

custos para a empresa no que diz respeito à manipulação e destinação dos resíduos. 
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5.3.Minas Gerais 31 

 

A FEAM, Federação Estadual do Meio Ambiente, é um órgão do Estado de 

Minas Gerais que atua vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Semad), e é um dos órgãos de apoio do Conselho 

Estadual de Política Ambiental, além deintegrar o SISNAMA. 23 

De acordo com a FEAM, no dia 5 de Novembro de 2013 começou o processo 

de elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) através de uma licitação 

que escolheria a empresa que daria a consultoria necessária para tal fim.  

Desta forma, Minas Gerais é um dos poucos Estados do Brasil que já deu início 

ao processo de implementação do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos (IERS) e que 

já os dispõe para consulta, pelo próprio site da Federação. Esse inventário, como já 

descrito em seções anteriores, é de bastante utilidade pública, uma vez que informa à 

população e também aos órgãos responsáveis pela produção do mesmo Inventário, 

dados sobre a tipologia dos resíduos gerados e suas respectivas destinações.24 

O Estado de Minas Gerais publicou seu primeiro inventário de resíduos sólidos 

industriais em 2003. Em seguida, foram publicadas atualizações a partir do ano de 2007 

até 2011. Os dados que aqui serão abordados são relativos ao último inventário enviado 

ao MMA e ao IBAMA no ano de 2012.31 

O próprio Estado possui normas e políticas ambientais acerca do tema dos 

resíduos industriais. Desse modo, a publicação de 2012 além de seguir as normas 

nacionais como já descritas, também cumpre a resolução COPAM n º 90/2005 que 

dispõe sobre “a declaração de informações relativas às diversas fases de gerenciamento 

dos resíduos sólidos industriais no Estado de Minas Gerais” e, em seu artigo 1º diz:41 

 

“Os resíduos sólidos existentes ou gerados pelas atividades industriais serão 

objeto de controle específico, como parte integrante do processo de licenciamento 

ambiental.” 

 

Além disso, a SEMAD possui um vasto banco de dados que serve como apoio 

para as atualizações que são feitas anualmente. Esse banco de dados ambientais, como é 

descrito no inventário, pode ser acessado pelas indústrias e empresas que querem 

inventariar seus resíduos. 
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Inicialmente, os resíduos são classificados de acordo com a indústria que o 

gera de acordo com a tabela abaixo.  

 

Tabela 8: Quantidade de empresas por tipologia no estado de Minas Gerais31 

Tipologia Número de 

empresas 

% 

B-01: Indústrias de produtos minerais não-metálicos 53 11,99 

B-02: Siderurgia com redução de minério 44 9,95 

B-03: Indústria metalúrgica – Metais ferrosos 13 2,94 

B-04: Indústria metalúrgica – Metais não-ferrosos 16 3,62 

B-05: Indústria metalúrgica – Fabricação de artefatos 23 5,20 

B-06: Indústria metalúrgica – Tratamentos térmicos, 

químicos e superficial 
3 0,68 

B-07: Indústria mecânica 14 3,17 

B-08: Indústria de Material Eletro-eletrônico 12 2,71 

B-09: Indústria de Material de Transporte 40 9,05 

B-10: Indústria da Madeira e de Mobiliário 22 4,98 

C-01: Indústria de Papel e Papelão 4 0,90 

C-02: Indústria da Borracha 7 1,58 

C-03: Indústria de Couros e Peles 10 2,26 

C-04: Indústria de Produtos Químicos 31 7,01 

C-05: Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários 17 3,85 

C-07: Indústria de Produtos de Matérias Plásticas 6 1,36 

C-08: Indústria Têxtil 39 8,82 

C-09: Indústria de Vestuário, Calçados e Artefatos de 

Tecidos em Couros 
16 3,62 

C-10 – Indústrias Diversas 7 1,58 

D-02 – Indústria de Bebidas e Álcool 29 6,56 

F-05 - Processamento, Beneficiamento, Tratamento e/ou 

Disposição Final de Resíduos 
36 8,14 

TOTAL 442 100 
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O número de empresas é maior no setor de produtos minerais não-metálicos, 

seguido pelas siderúrgicas com redução de minério, indústria de material de transporte e 

indústria têxtil. Porém na totalidade as indústrias no Estado possuem uma boa 

distribuição por tipologia.Ao total, foram inventariados resíduos de 442 indústrias no 

Estado de Minas Gerais. 

No período de Janeiro a Dezembro de 2012,132.774.750,33 toneladas de 

resíduos foram inventariados.Pela classificação da ABNT temos os dados da tabela 9: 

 

Tabela 9: Total de resíduos gerados no estado de Minas Gerais segundo a classificação 

da norma ABNT NBR 1000431 

Classe dos resíduos Quantidade (toneladas) % 

Classe I 2.885.425,78 2,17 

Classe II A 118.474.909,72 89,23 

Classe II B 11.418.628,53 8,60 

Total 132.774.750,33 100,000 

 

O total de resíduos gerados foi contabilizado e os 10 principais foram 

classificados de acordo com a tipologia das indústrias, como descritas na tabela 4, e 

então,foram obtidos os dados da tabela10: 
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Tabela 10: Total de resíduos gerados no estado de Minas Geraispor tipologia das 

indústrias geradoras31 

Tipologia 
Total dos 10 resíduos 

principais gerados (t) 

% dos principais resíduos gerados em 

relação ao total de resíduos por tipologia 

B-01 19.882.554,56 99,40 

B-02 11.127.455,07 93,65 

B-03 1.154.193,59 69,32 

B-04 67.088.091,44 99,81 

B-05 1.816.184,6 99,49 

B-06 33.636,354 99,80 

B-07 30.759,23 92,78 

B-08 20.060,155 86,72 

B-09 772.979,84 90,77 

B-10 254.409,00 99,68 

C-01 851.809,87 99,20 

C-02 9.906,45 83,81 

C-03 568.363,53 99,38 

C-04 4.823.954,23 99,17 

C-05 6.258,28 66,32 

C-07 4.095,58 78,38 

C-08 87.820,22 93,40 

C-09 3.134,69 74,45 

C-10 223.486,58 99,80 

D-02-08-09 23.235.439,88 98,55 

F-05 785.350,64 89,74 

 

A tabela 10 mostra queem todas as tipologias (descritas na tabela 8) há 10 tipos 

de resíduos que predominam a geração dos mesmos, variando de 66,32% a 99,81% do 

total de resíduos gerados na tipologia correspondente. Isso mostra que não há uma 

grande variação na geração dos resíduos, sendo estes, em sua maioria, resultantes dos 

mesmos processos industriais. 
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A destinação dada aos resíduos se subdivide em trêsformas principais: fora da 

indústria, na própria indústria e sem destinação determinada(quando são armazenados 

em algum lugar da própria indústria). 

Quando a destinação é externa, 42,49% dos resíduos são encaminhados para 

reciclagem ou reutilização, o que constituem o maior percentual desse tipo de descarte 

dos resíduos. 

 

Tabela 11: Destinação dos resíduos industriais gerados no estado de Minas Gerais31 

Destinação 

Aterros, lixões 

ou sucateiros 

(%) 

Reciclagem e 

reutilização 

(%) 

Outras 

(%) 

Total 

(%) 

Fora da indústria 9,99 42,49 47,52 100 

Na própria indústria 5,08 13,37 81,55 100 

 

Apesar do percentual relativo a aterros, lixões e sucateiros possuir apenas 

9,99% da destinação externa dos resíduos gerados, esse ainda é um percentual elevado 

visto que as quantidades de resíduos sólidos gerados são sempre muito grandes 

(toneladas de resíduos). Apesar do percentual relativo à reciclagem e reutilização 

(42,49%) ser elevado, ainda há 47,52% dos resíduos dessa classe que não possuem uma 

destinação sustentável. 

Quando a destinação é na própria indústria, majoritariamente (47,07% do total 

de resíduos com essa destinação) dos resíduos gerados são levados a fazer uma 

barragem de rejeitos que na tabela 11 está englobado como “Outras destinações”. A 

barragem de rejeitos é uma barragem construída com os próprios rejeitos para reter 

materiais oriundos de processos industriais. O percentual relativo a aterros, lixões e 

sucateiros é 5,08% do total de resíduos com destinação, um percentual ainda bastante 

elevado.  42 

O gráfico abaixo mostra o percentual dos resíduos de acordo com as 

destinações dadas aos mesmos: 

 

 

 

 



37 
 

Gráfico 2: Tipo de destinação dada aos resíduos industriais gerados em Minas Gerais31 

 

 

Os resíduos que são declarados como “Sem destinação definida”, ou seja, 

aqueles que são armazenados na própria indústria, devem periodicamente sofrer 

vistorias pela Secretaria Ambiental Estadual a fim de verificar se as empresas estão 

realmente declarando de forma correta a destinação desses e se possuem local adequado 

para tal armazenamento. 

 

5.4.Rio Grande do Sul 32 

 

A FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler 

- é o órgão ambiental do Estado do Rio Grande do Sul.  É um órgão de cunho público e 

está ligado à Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente do Estado do RS. 

O Rio Grande do Sul também está na lista de estados que já começaram o 

processo de conscientização das indústrias locais. Pelo próprio site da FEPAM é 

possível ter acesso aos dados do Inventário de Resíduos Sólidos (IRS) do Estado. 25 

A FEPAM, através do SIGECORS (Sistema de Gerenciamento e Controle de 

Resíduos Sólidos Industriais),coletou dados das indústrias do estado do Rio Grande do 

Sul para gerar o inventário de resíduos sólidos industriais, conforme resoluções e leis 

estabeleciam. Os dados aqui informados são relativos ao ano base de 2002, o mais 

recente inventário publicado no Estado.32, 
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As indústrias que participaram do inventário foram aquelas que, segundo a 

Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, são as mais importantes e maiores, logo são 

as que mais geram resíduos. Foram inventariadas 2.797empresas que pertencem aos 

setores: metalúrgico, couro, mecânico, químico, transporte, minerais não-metálicos, 

têxtil, papel e celulose e lavanderia industrial. São em sua maioria indústrias de grande e 

médio porte. 32 

Na primeira convocação, apenas 1.403 empresas preencheram os formulários; 

as demais indústrias não responderam, enviando apenas uma declaração de que tinham 

recebido o aviso ou mesmo os formulários não chegaram ao destino. Dessa forma, 

37,76% das empresas não entraram nessa primeira etapa do inventário. 

Após esse episódio, o Estado resolveu criar um cronograma de envio dos 

formulários e definiu multas para as empresas que não cumprissem o cronograma de 

envio estabelecido. Foram, ao todo, 407 empresas autuadas e1707 empresas enviaram 

seus formulários preenchidos a tempo de serem inventariados.32 

Os dados gerados sobre os resíduos sólidos foram divididos por tipo de setor 

industrial e contabilizados conforme tabela 12: 

 

Tabela 12: Quantidade de resíduos gerados e número de empresas por setor industrial 

no estado do Rio Grande do Sul32 

Setor industrial 
Números de 

empresas 

Quantidade de resíduo 

gerado (t/ano) 

Couro 443 243.881,86 

Metalúrgico 537 277.914,17 

Químico 230 283.585,89 

Mecânico 416 108.342,79 

Transporte 30 23.721,31 

Papel e celulose 7 187.240,41 

Têxtil 17 2.951,28 

Lavanderia industrial 4 448,44 

Minerais não metálicos 23 983,81 

Total 1707 1.129.068,94 
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Nota-se que o setor metalúrgico é o que possui o maior número de empresas, 

porém é o segundo maior setor de geraçãode resíduos. O setor químico, apesar de não 

ser o setor com o maior número de empresas, é o maior responsável pela geração dos 

resíduos. 

Os resíduos foram classificados de acordo comnorma ABNT NBR 10004, em 

perigosos e não perigosos e os resultados estão apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Quantidades em toneladas de resíduos gerados classificados por setor 

industrial e segundo classificação da ABNT no Rio Grande do Sul32 

Setor industrial Classe I Classe II 

Couro 120.170,62 123.711,24 

Metalúrgico 19.451,69 258.462,48 

Químico 17.725,61 283.585,89 

Mecânico 17.387,57 90.955,22 

Transporte 4.547,45 19.173,85 

Papel e celulose 1.726,82 185.513,59 

Têxtil 852,42 2.098,85 

Lavanderia industrial 259,40 189,04 

Minerais não metálicos 48,62 935,19 

Total 182.170,21 946.899,75 

 

Nota-se claramente que não houve uma distinção entre resíduos de classe IIA e 

resíduos de classe IIB, o que torna o inventário incompleto e incompatível com a 

maioria dos inventários de outros estados.  

A destinação que as empresas deram aos resíduos de classe I, resíduos 

perigosos, foi: enviados para fora do Estado ou para aterros, próprios ou de terceiros. Os 

valores em percentual estão na tabela 14, porém uma parte da destinação não foi 

explicitada no inventário analisado.  
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Tabela14: Destinação dada aos resíduos da classe I no estado do Rio Grande do Sul32 

Setor industrial Classe I 

% de resíduos 

enviados para 

fora do estado 

% de resíduos 

enviados para 

aterros 

% de 

resíduos 

sem 

destinação 

Couro 120.170,62 2,33 84,17 13,50 

Metalúrgico 19.451,69 56,33 13,55 30,12 

Químico 17.725,61 23,70 21,02 55,28 

Mecânico 17.387,57 16,81 49,61 33,58 

Transporte 4.547,45 57,35 2,77 39,88 

Papel e celulose 1.726,82 2,11 0,01 97,88 

Têxtil 852,42 0,00 89,16 10,84 

Lavanderia 

industrial 
259,40 98,30 0,00 

1,70 

Minerais não 

metálicos 
48,62 0,00 6,17 

45,21 

Total 182.170,21 - - - 

 

Os resíduos que não possuem uma destinação explicitada no inventário ainda 

formam um percentual elevado em todos os setores industriais, exceto no setor de 

lavanderia industrial onde esse percentual é de 1,70 que corresponde a 4,41 toneladas de 

resíduos. Isso evidencia que há informações incompletas no inventário do estado do RS. 

Nota-se que uma série de informações mais consistentes não foi fornecida. A 

destinação sobre os resíduos de classe II e os tipos de resíduos gerados não foram 

informados no inventário, tornando-o bastante incompleto e inconsistente.  

 

5.5.Paraná 33 

 

O IAP, Instituto Ambiental do Paraná, é um órgão vinculado à Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMA do Paraná. Surgiu no ano 

de 1992 após a criação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por meio da lei 

estadual 10.066.26 
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Uma das políticas do estado do Paraná é a criação do Sistema de Informações 

Ambientais, onde qualquer pessoa, física ou jurídica, pode ter acesso a dados relativos 

ao meio ambiente. 

No ano de 2002 o estado do Paraná,por meiodo Instituto Ambiental do Paraná, 

publicou o seu primeiro inventário de resíduos industriais. Após essa primeira 

publicação, no ano seguinte, houve uma nova publicação de um documento o qual 

complementava os dados publicados anteriormente. 

Sua última publicação acerca dos resíduos sólidos industriais foi com dados 

relativos aos anos de 2004 até maio de 2009, no qual 265 inventários foram cadastrados 

no sistema do Instituto. As indústrias foram distribuídas segundo a tipologia descrita 

pelo CNAE (obtida pelo site do IBGE).A tabela 15 descreve o número de inventários 

por ano e a tabela 16 apresentao número de inventários e de empresas participantes por 

tipologia e o número de empresas participantes.33,44 

 

Tabela 15: Número de inventários cadastrados por ano no estado do Paraná33 

Ano Número de inventários cadastrados 

2004 21 

2005 77 

2006 56 

2007 56 

2008 31 

Até Maio de 2009 24 

 

Através do número de inventários cadastrados por ano, percebe-se que o 

número de empresas participantes a cada ano não foi crescente, evidenciando que o 

estudo foi descontinuado. Do ano de 2004 para o ano de 2005 o número de empresas 

participantes aumentou bastante, porém de 2005 para 2006 esse mesmo número reduziu. 

Manteve-se constante no ano de 2007 e começou a diminuir nos anos seguintes de 2008 

e 2009. 
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Tabela 16: Número de inventários e empresas por tipologia no Paraná 33 

Descrição da atividade 
Código 

CNAE 

Inventários 

por tipologia 

Número de 

empresas 

Extração de minerais metálicos 7 2 2 

Alimentos e bebidas 10 e 11 28 11 

Indústria têxtil 13 2 2 

Couro 15 5 3 

Madeira 16 19 10 

Celulose e papel 17 10 6 

Edição e impressão de gravações 18 1 1 

Refino do petróleo 19 4 3 

Química 20 50 26 

Borracha e plástico 22 11 7 

Minerais não-metálicos 23 7 3 

Metalurgia básica 24 19 9 

Produtos metálicos 25 10 3 

Máquinas e equipamentos 28 10 4 

Informática e produtos eletrônicos 26 2 1 

Materiais elétricos 27 12 3 

Material médico-hospitalar 32 5 1 

Veículos 29 27 13 

Equipamentos de transporte 30 3 2 

Móveis 31 8 4 

Transporte rodoviário 49 7 4 

Outras atividades - 23 9 

TOTAL - 265 127 

 

Uma observação importante feita na tabela 16 é a diferença entre o número de 

inventários por tipologia e o número de empresas. Observa-se que o número de 

empresas é sempre menor que o número de inventários contabilizados. Isso é devido ao 

fato de que, como esses inventários são de diversos anos distintos, a mesma empresa 



43 
 

pode ter atualizado os seus dados de um ano para o outro, o que deveria acontecer com 

todas as empresas, porém não é o que ocorre na prática como quantificado na tabela 16. 

O código CNAE que está designado na tabela anterior é referente à divisão 

dada pela CNAE, versão 2.0 que é obtida pelo site do IBGE. 44 

Nota-se que a indústria química foi responsável pela maioria dos inventários 

enviados e também corresponde ao maior número de empresas cadastradas no 

programa. 

Compilando os dados de todos osinventários, obteve-se o número de toneladas 

de resíduos gerados por ano no estado do Paraná conforme gráfico 3: 

 

Gráfico 3: Total de resíduos inventariados por ano em toneladas no estado do Paraná33 

 

 

Dessa maneira, o total de resíduo gerado entre esses anos foi 7.638.069 

toneladas, sendo 29% de classe I e 71% de classe II. 

Os resíduos foram classificados de acordo com a tipologia industrial que os 

gerou, assim como subdivididos em perigosos e não-perigosos (classe I e classe II, 

respectivamente). Os dados são mostrados na tabela 17 em percentual dos resíduos 

totais gerados. 
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Tabela 17: Percentual de resíduos gerados, no Paraná, por tipologia 33 

Descrição da atividade 
% resíduos 

gerados 

% resíduos 

Classe I 

% resíduos 

Classe II 

Extração de minerais metálicos 0,27 1,01 0,00 

Alimentos e bebidas 8,29 0,39 11,19 

Indústria têxtil 0,01 0,00 0,01 

Couro 0,36 1,07 0,10 

Madeira 11,05 0,36 14,98 

Celulose e papel 8,13 0,82 10,81 

Edição e impressão de gravações 0,09 0,01 0,13 

Refino do petróleo 0,06 0,19 0,01 

Química 11,37 41,62 0,26 

Borracha e plástico 7,28 1,87 9,26 

Minerais não-metálicos 3,50 0,37 4,64 

Metalurgia básica 5,32 1,82 6,61 

Produtos metálicos 0,97 0,03 1,31 

Máquinas e equipamentos 0,98 0,43 1,19 

Informática e produtos eletrônicos 0,03 0,01 0,03 

Materiais elétricos 0,20 0,12 0,23 

Material médico-hospitalar 15,87 21,34 13,86 

Veículos 3,67 1,70 4,39 

Equipamentos de transporte 0,20 0,44 0,11 

Móveis 3,96 0,04 5,40 

Transporte rodoviário 0,01 0,01 0,01 

Outras atividades 18,37 26,33 15,45 

TOTAL 100 100 100 

 

Conforme mostram os dados, a indústria química é a maior responsável pelos 

resíduos gerados de classe I, seguida pela indústria de material médico-hospitalar que é 

a tipologia que mais gera resíduos em sua totalidade. 

Nos inventários dos Estados anteriores, a destinação dos resíduos foi 

estratificada como destinação dentro da indústria, destinação externa (quando são 
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mandados para fora da empresa para tratamento ou descarte) e sem destinação (quando 

não possuem um destino definido e ficam armazenados em algum local na própria 

empresa responsável que deve garantir as condições de manejo e armazenamento). 

Entretanto, o inventário realizado pelo IAP não continha esse tipo de 

informação e, desse modo, os resíduos não puderam ser separados dessa forma e apenas 

foram classificadas as destinações como: Reciclagem, reutilização e recuperação, 

sucateiros intermediários, aterro municipale industrial de terceiros, re-refino de óleo e 

co-processamento em fornos de cimento. Os dois últimos citadossão relativos apenas 

aos resíduos perigosos. A denominação “sem definição” são os que não se enquadram 

nas definições do CONAMA resolução nº 313/2002, o qual se baseou o inventário em 

questão. 

 

Figura 3: Códigos para reutilização, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos 

gerados, segundo a classificação da resolução do CONAMA nº 313 de 2002 29 

 

 

Os gráficos 4 e 5 apresentam as informações sobre a destinação dos resíduos de 

classe I e de classe II.  
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Gráfico 4: Principais destinações para resíduos perigosos no estado do Paraná (Classe I) 

33 

 

 

Gráfico 5: Principais destinações para resíduos não perigosos no estado do Paraná 

(Classe II)33 

 

 

A partir dos dados anteriores, constatou-se que ainda havia, no período de 

realização dos inventários, um percentual expressivo de resíduos declasse I e classe II 

que são encaminhados para aterros. 
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A tabela 18 a seguir mostra a quantidade de resíduos gerados por ano e o 

número de inventários que foram contabilizados. 

 

Tabela 18: Quantidade de resíduos gerados e número de inventários por ano no Paraná33 

Ano Número de inventários Total de resíduos gerados (t) 

2002 570 15.740.936,14 

2003 157 11.571,05 

2004 21 179.620,8 

2005 77 2.146.097,3 

2006 56 1.461.047,8 

2007 56 1.384.985,3 

2008 31 957.966,9 

2009 24 1.508.350,5 

 

Segundo os dados da tabela 18, nota-se que o número de inventários 

encaminhados por ano ao Estado vai diminuindo conforme os anos vão passando, 

porém a quantidade de resíduos gerados não é proporcional a essa redução de 

formulários concluídos. Então a conclusão que se chega é que, a cada ano, a quantidade 

de resíduos gerados só aumenta enquanto que a preocupação em relação aos cuidados 

que devem ser tomados com os resíduos que são gerados não aumenta na mesma 

proporção, pois os inventários devem ser atualizados a cada ano e não é isso que se 

observa. 

Referente ao número de inventários por ano descritos na tabela 18, o gráfico 6 

abaixo mostra em percentual o número de inventários de 2002 a 2009.  
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Gráfico 6: Percentual de resíduos totais cadastrados de 2002 a 2009 no estado do 

Paraná33 

 

 

Para análise do gráfico 6, tem que observar que o ano de 2002 por ter sido o 

primeiro ano em que o inventário foi realizado, o número de empresas que enviaram 

seus formulários foi maior que os demais anos (conforme descrito na tabela 18). Isso 

mostra que, mesmo sendo obrigatória a atualização a cada ano dos dados referentes aos 

resíduos sólidos industriais gerados, as empresas que já o fizeram pelo menos uma vez 

não se interessam em manter esses dados atualizados. Portanto, mesmo o ano de 2002 

tendo o maior percentual de resíduos gerados, isso não significa que na prática o tenha 

sido. 

Levando em consideração todos esses dados, percebe-se que há um 

desinteresse muito grande por parte das empresas em relação ao encaminhamento 

desses formulários para a obtenção dos inventários. Muitos formulários foram 

preenchidos de forma incorreta ou incompleta, além deque faltaram informações do tipo 

quantidade, armazenamento e destino dos resíduos, dados como classificação dos 

resíduos estavam, muitas vezes, de forma errada.33 

Isso evidencia o descaso por parte das empresas que não reconhecem este 

inventário como uma forma de se iniciar uma mobilização mais concreta em relação à 

destinação dos resíduos que são descartados de forma incorreta e que prejudicam o meio 

ambiente em que todos vivem. 
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Por outro lado, verificou-se que o estado do Paraná está criando um sistema on-

line que irá conter informações do inventário e, esse será um item obrigatório para a 

renovação da Licença de Operação da empresa (LO).33 

 

5.6.Informações sobre os inventários de outros Estados 

 

Conforme descrito em documento de Diagnóstico dos Resíduos Sólidos 

Industriais do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e após verificação do 

andamento desses inventários estaduais, um a um, tem-se um panorama nacional onde 

os estados descritos na tabela 19são aqueles os quais possuem inventários, mesmo que 

desatualizados. Desses apenas os estados de Minas Gerais e do Paraná possuem 

relatórios feitos em diferentes anos. 

 

Tabela 19: Estados os quais foram obtidos inventários de RSI28 

Estados Inventário mais recente 

Acre 2002 

Amapá 2007 

Ceará 2001 

Goiás 2001 

Minas Gerais 2009 

Paraíba 2003 

Paraná 2009 

Pernambuco 2003 

Rio Grande do Sul 2002 

Rio Grande do Norte 2003 

 

O estado do Mato Grosso, em 15 de Abril de 2010, aprovou por meio do  

decreto nº 2.484 o regimento interno do SEMA sobre a gestão de resíduos sólidos 

industriais, agrícolas, urbanos e hospitalares. 

Esse decreto teve por finalidade construir uma boa gestão dos resíduos sólidos 

gerados, no que diz respeito à sua destinação adequada, assim como toda a logística de 

transporte e armazenamento. Hátambém uma Gerência de Gestão de Resíduos Sólidos 

Industriais e Agrícolas que tema responsabilidade de controle do licenciamento 
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ambiental das indústrias, incluindo o monitoramento dos planos de gerenciamento, a 

realização de auditorias e perícias quando necessárias nas áreas de atuação industrial, 

dentre outros termos. 27 

Em relação ao estado de Mato Grosso, encontra-se disponível no site da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o formulário que deve ser preenchido pelas 

empresas. Tal formulário encontra-se em anexo a esse documento (anexo 3).Portanto, o 

Estado está em fase de geração do inventário de RSIs. 

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro já se movimentam a fim de gerar 

dados sobre os seus resíduos. São Paulo possui um “Guia para a implantação da PNRS” 

o qual possui metas e diretrizes com o intuito de corroborar com a política e gerar dados 

sobre os resíduos.Já oEstado do Rio de Janeiro também já possui um documento 

parecido, porém denominado de “Manual de gerenciamento de resíduos”.34,35 

O estado de Goiás já criou uma gerência somente para os resíduos sólidos, e 

essa, está em fase de implantação da PNRS.36 

Por meio da análise do documento do IPEA, os dados de todos os Estados que 

possuem inventário, ou mesmo dados disponíveis em sites das Secretarias Ambientais, 

como no caso dos estados do RJ e de SP, encontram-se na tabela 20a seguir: 
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Tabela 20: Dados da geração de resíduos sólidos industriais do Brasil28 

UF Classe I (t/ano) Classe II (t/ano) Total (t/ano) 

AC 5.500 112.765 118.265 

AP 14.341 73.211 87.552 

CE 115.238 393.831 509.069 

GO 1.044.947 12.657.326 13.702.273 

MT 46.298 3.448.856 3.495.154 

MG 828.183 14.337.011 15.165.194 

PB 657 6.128.750 6.129.407 

PE 81.583 7.267.930 7.349.513 

PR 634.543 15.106.393 15.740.936 

RN 3.363 1.543.450 1.546.813 

RS 182.170 946.900 1.129.070 

RJ 293.953 5.768.562 6.062.515 

SP 535.615 26.084.062 26.619.677 

Total 3.786.391 93.869.046 97.655.438 

 

5.7.Classificações 

 

Após análise dos inventários dos estados do Ceará, Minas Gerais, Rio Grande 

do Sul e Paraná, verificou-se que as classificações quanto à tipologia das indústrias 

geradoras de resíduos, quanto a classificações dos resíduos e quanto à destinação dos 

mesmos, foram feitas nos inventários da seguinte forma:  

 

Tipologia industrial – Classificação CNAE (seção, divisão, classe) 

Tipologia dos resíduos gerados – Classificação ABNT 10004 (Classe I e II) 

Destinação dos resíduos – Externa, Interna e sem destino 

 

Entretanto, mesmo com essa uniformização, ainda há muitas dúvidas e erros 

por parte das empresas ao classificar os seus resíduos e não há uma preocupação quanto 

à destinação dos mesmos nem quanto à classificação correta nos formulários. Por isso 

ainda há muita inconsistência e, muitas vezes, faltam informações mais precisas para a 

geração de um relatório mais completo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

É notório que a questão ambiental não é apenas preocupação dos chefes de 

estado, mas é um assunto que afeta diretamente a vida de cada ser humano. A temática 

dos resíduos sólidos engloba desde a conscientização da população acerca de assuntos 

como coleta seletiva, reciclagem, catador de lixo, aterros sanitários e lixões, até 

programas, legislações, resoluções, leis, formulários e inventários que devem ser 

cumpridos,por empresas e indústrias.  

O que pôde ser verificado com o estudo realizado foi que há secretarias 

estaduais ambientais e órgãos ambientais que não coletam ou não disponibilizam dados 

sobre os inventários dos resíduos do setor industrial que poderiam ser analisados, 

tornando-os como um importante instrumento de gestão ambiental pública, pois há 

muitos Estados em que os inventários não foram encontrados pela pesquisa feita na 

internet.  

A não disponibilização desses dados fere a lei nº 12.527 de 18 de Novembro de 

2011 que em seu capítulo2, artigo 6º diz que: 45 

“Art. 6o  Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e 

procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, 

propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;” 45 

A falta de interesse em relação à temática dos resíduosfoinotada por parte das 

indústrias que não se disponibilizam a preencher e enviar os formulários, a fim de 

promover os inventários de RSIs. 

Alguns Estados, vendo a necessidade que possuem de gerar esses inventários e 

não tendo uma boa participação das indústrias, começaram a criar maneiras de forçar 

essa participação. Foi adotado, por exemplo, multas as empresas que não enviassem os 

formulários devidamente preenchidos nas datas estipuladas pelas secretarias ambientais, 

como foi o caso do Rio Grande do Sul. Outros estados (como o Paraná, por exemplo) 

estão colocando o preenchimento desses formulários como uma etapa obrigatória para a 

renovação das LOs (Licenças de operação). Dessa maneira, esperam alcançar uma 

maior participação das indústrias. 

Em relação aos inventários já publicados, há bastante incompatibilidade de 

informações entre eles. Não houve primeiramente uma uniformidade na escolha das 
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indústrias que deveriam participar desses documentos e assim, os dados foram bastante 

discrepantes. A classificação dos resíduos também não atendeu à resolução 313/02 do 

CONAMA, em alguns casos, tornando bastante difícil a reunião dos dados para a 

geração de um banco de dados emnível nacional. 

Não se pôde fazer uma verificação dos resíduos sólidos gerados por indústrias 

químicas, pois nos inventários não há uma divisão clara e precisa nesse ponto. 

A política nacional de resíduos sólidos constitui,portanto, um esforço para a 

implementação de planos nacionais, estaduais e municipais de resíduos sólidos e, 

juntamente com os inventários, pretendem criar um sistema de gestão e gerenciamento 

de resíduospara o país. Entretanto, estes objetivos ainda não foram atingidos e o 

caminho para tanto parece ainda ser longo. 
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7. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

Para aprofundamento deste estudo poderiam ser realizados e gerados 

questionários a serem preenchidos por pessoas ligadas às secretarias ambientais eàs 

indústrias para que sejam identificadas as dificuldades para o envio dos inventários 

pelas empresas e entrega aos órgãos ambientais. 

Outro item que pode ser abordado em estudos futuros, é a proposta de um 

questionário a ser elaborado pelos geradores de resíduos industriais a fim de facilitar a 

coleta e a disponibilização dos dados de geração e de destinação de resíduos pelos 

órgãos ambientais. 
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ANEXO 1 –Resíduos Inventariados divididos por tipologia dos resíduos no estado 

do Ceará30 
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ANEXO 2 – Resíduos - Classes I, IIA e IIB, por atividades, segundo CNAE 

Dados referentes ao inventário do estado de Ceará, ano 200130 

SEÇÃO DIVISÃO DENOMINAÇÃO 
CLASSE I 

(t) 
CLASSE II 

A(t) 
CLASSE II B 

(t) 
TOTAL (t) (%) 

C 11 

EXTRAÇÃO DE 
PETRÓLEO E 

SERVIÇOS 
RELACIONADOS 

579,3 57,55 0,15 637,23 0,125 

D 15 

FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS E 
BEBIDAS 

102.606,21 132.368,88 2.438,88 237.413,96 46,637 

D 17 
FABRICAÇÃO DE 

PRODUTOS 
TÊXTEIS 

261,85 34.538,95 972,14 35.772,94 7,027 

D 18 

CONFECÇÃO DE 
ARTIGOS DO 
VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS 

96,17 1.903,40 25,20 2.024.77 0,398 

D 19 

PREPARAÇÃO DE 
COUROS E 

FABRICAÇÃO DE 
ARTEFATOS 

6.697,17 17.305,84 2.455,76 26.458,77 5,197 

D 20 

DE COURO, 
ARTIGOS DE 
VIAGEM E 
CALÇADOS 

0,54 1.742,26 1,21 1.744,02 0,343 

D 21 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE 

MADEIRA 
8,57 16.731,70 5,29 16.745,56 3,289 

D 22 

FABRICAÇÃO DE 
CELULOSE, 

PAPEL E 
PRODUÇÃO DE 

PAPEL 

23,12 1.162,86 6,77 1.192,75 0,234 

D 23 

EDIÇÃO, 
IMPRESSÃO E 
REPRODUÇÃO 

DE GRAVAÇÕES 

725,70 3.152,21 25,35 3.903,26 0,767 

D 24 
FABRICAÇÃO DE 
COQUE, REFINO 
DE PETRÓLEO, 

87,63 1.893,23 605,27 2.586,13 0,508 

D 25 

ELABORAÇÃO 
COMBUSTÍVEIS 
NUCLEARES E 

PRODUÇÃO DE 
ÁLCOOL 

5,18 4.948,73 0,55 4.954,46 0,973 

 
 

26 
FABRICAÇÃO DE 

PRODUTOS 
21,17 2.754,77 107.370,95 110.146,89 21,637 
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QUÍMICOS 

D 27 

FABRICAÇÃO 
DEARTIGOS DE 
BORRACHA E 

PLÁSTICO 

698,24 30.422,50 2.095,40 33.216,14 6,525 

D 28 

FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE 

MINERAIS NÃO-
METÁLICOS 

2.307,47 11.251,37 18,91 13.577,75 2,667 

D 29 
METALURGIA 

BÁSICA 
34,85 1.257,31 1,21 1.293,37 0,254 

D 31 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE 

METAL( EXCETO 
409,04 930,27 2,03 1.341,34 0,263 

D 34 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS) 
157,12 9.045,35 103,06 9.305,53 1,828 

D 35 
FABRICAÇÃO DE 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

2,06 133,06 2,00 137,12 0,027 

D 36 

FABRICAÇÃO DE 
MÁQUINAS, 

APARELHOS E 
MATÉRIAL 
ELÉTICO 

80,07 2.235,16 494,26 2.809,50 0,552 

D 37 
FABRICAÇÃO E 

MONTAGEM DE 
VEÍCULOS 

32,50 144,06 0,00 176,56 0,035 

E 40 
AUTOMOTORES, 

REBOQUES E 
CARROCERIAS 

385,03 2.488,91 605,52 3.477,47 0,683 

G 50 
FABRICAÇÃO DE 
OUTROS EQUIP. 
DE TRASNPORTE 

13,36 21,30 0,06 34,72 0,007 

G 51 

FABRICAÇÃO DE 
MÓVEIS E 

INDÚSTRIAS 
DIVERSAS 

7,84 110,97 0,00 118,81 0,023 

  TOTAL 115.238,41 276.600,64 117.229.98 509,069,03 100,00 
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ANEXO 3– Formulário para inscrição das indústrias para o inventário do estado 

do Mato Grosso 43 

 

INVENTÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS 
 
 
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 
 

Inicialmente, informe o período (mês/ano do início e mês/ano do término) ao qual se 
referem as informações apresentadas no formulário. 

 
INFORMAÇÕES GERAIS DA INDÚSTRIA 
 
I - RAZÃO SOCIAL DA INDÚSTRIA 
 

Escreva a razão social correta da atividade industrial, conforme registro na Secretaria 
da Fazenda. 

 
II - ENDEREÇO DA UNIDADE INDUSTRIAL 
 

Identifique o logradouro (rua, avenida, praça, etc.), o número, o bairro ou distrito, o 
CEP e o município onde se localiza a atividade industrial, o número da inscrição estadual 
(CGC/TE) e o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ. 

 
III - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 
 

Identifique o endereço para correspondência, incluindo município e o telefone da 
unidade da empresa. 
 
IV - CONTATO TÉCNICO 
 

Esta deve ser aquela pessoa, na empresa, que deve fornecer esclarecimentos em caso 
de dúvida nos dados preenchidos no formulário. Informe seu nome, cargo, e-mail, telefone e 
fax. 
 
V - CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE INDUSTRIAL: 
 
Item 1: Descreva a atividade principal da indústria informando as características básicas como 
a existência ou não de etapas de tratamento de superfície (fosfatização, galvanoplastia, etc.) 
ou de pintura. Por exemplo: fabricação de artefatos metálicos com galvanoplastia e com 
pintura. 
O espaço reservado para o código CNAE será preenchido pelo órgão ambiental. 
Item 2: Indique quantas horas por dia funciona a indústria, quantos dias por mês e quantos 
meses por ano. 
Item 3: Indique o número de funcionários que trabalham na produção, na área administrativa 
e em outras áreas da indústria. 
Item 4: Indique a área útil total da indústria em m², incluindo todas as áreas utilizadas para o 
desenvolvimento da atividade industrial: processo industrial, depósitos de matérias-primas, 
produtos, resíduos, áreas de tancagem, equipamentos de controle ambiental, áreas 
administrativas, refeitório, almoxarifado, etc. 
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Item 5: Indique as coordenadas geográficas da localização da planta industrial, medidas por 
meio do equipamento de medição GPS ou determinadas mediante a utilização de um mapa 
que esteja na Projeção Universal de Mercator (observe que isto estará explicitado no mapa), 
pois os mesmos possuem este tipo de coordenadas. 
 
 
 
VI - RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: 
 

Identifique a pessoa física responsável pela empresa, indicando o cargo que ela ocupa. 
 
I. INFORMAÇÕES GERAIS DA INDÚSTRIA: 
 

1.Razão Social  

2.CNPJ  

3.Inscrição Estadual  

4.PERÍODO DE REFERÊNCIA: 

4.1.Início:  4.2.Término:  

 
 
II. ENDEREÇO DA INDÚSTRIA: 
 

1.Rua/logradouro/n°  

2.Bairro/distrito  

3.Município  

4.CEP  

5.Telefone  

6.e-mail  

 
III.ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 
 

1.Rua/logradouro/n°  

2.Bairro/distrito  

3.Município  

4.CEP  

 
IV. CONTATO TÉCNICO: 
 

1.Nome  

2.Cargo  

3.Telefone  

4.e-mail  

 
V.CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE INDUSTRIAL 
 
1.Atividade principal: 
1.1. CNAE: 
2.Período de produção: 
2.1.Horas/dia:  
2.2.Dias/mês:  
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2.3.Meses/ano:  
3.Número total de funcionários nas seguintes áreas:  
3.1.Produção:  
3.2.Administração:  
3.3.Outras áreas:  
4.Área útil total (m2):  
5.Coordenadas geográficas: 

5.1. LATITUDE 5.2. LONGITUDE 

° ‘ “ ° ‘ “ 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE PRODUÇÃO DESENVOLVIDO PELA INDÚSTRIA 
 

Matéria-prima é aquela substância, principal e essencial na composição de um 
produto, que é submetida a um processo de beneficiamento ou transformação, para a 
obtenção deste produto, por exemplo, aço, cana-de-açúcar, peles. 

Insumo é toda a substância que faz parte do processo produtivo, beneficiando ou 
transformando a matéria-prima, por exemplo, produtos químicos, detergentes. 
Item VII: Liste as matérias-primas e insumos utilizados em sua indústria, indicando as 
quantidades totais utilizadas no último ano e as correspondentes à capacidade máxima da 
indústria, com as unidades de medida correspondentes (t, m3, Kg, L, unidades, etc.). As 
substâncias químicas deverão ser mencionadas em nomes químicos e não em nomes 
comerciais. 
Item VIII: Identifique as quantidades dos produtos fabricados pela indústria nos últimos 12 
meses e as correspondentes à capacidade máxima da indústria, indicando claramente as 
unidades de medida correspondentes. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE PRODUÇÃO DESENVOLVIDO PELA INDÚSTRIA 
 
VII. Liste as matérias-primas e insumos utilizados. 
 
 
VI.RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: 
 
Nome:  
Cargo:  
 
VII. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA 
 

MATÉRIAS-PRIMAS E 
INSUMOS 

QUANTIDADE 
ATUAL/ANO 

CAPACIDADE 
MÁXIMA/ANO 

UNIDADE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
VIII. IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO ANUAL DA INDÚSTRIA (ÚLTIMOS 12 MESES) 
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PRODUTOS QUANTIDADE 
ATUAL/ANO 

CAPACIDADE 
MÁXIMA/ANO 

UNIDADE 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Resíduos sólidos industriais são todos os resíduos que resultem de atividades 
industriais e que se encontrem nos estados sólido, semi-sólido, gasoso - quando contido, e 
líquido - cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou 
corpos d`água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da 
melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 
sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 
de poluição. 

Os resíduos sólidos são classificados como perigosos, não inertes e inertes. 
IX. Apresente uma relação das etapas em que decorre o processo industrial e, ao lado de cada 
etapa, a sua descrição, clarificando os pontos de geração de resíduos sólidos (preencha tantas 
folhas quanto forem necessárias) 

Caso a indústria possua mais de uma linha de produção, apresente tantas relações 
quantas forem necessárias. 
 
ETAPAS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA 
 
IX. Relacione todas as etapas do processo de Produção. 
 
 
IX. ETAPAS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA 
 

ETAPA DESCRIÇÃO 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 
INFORMAÇÕES SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NOS ÚLTIMOS DOZE MESES 
 
Item X: Primeiro, informe a descrição do resíduo, conforme o Anexo II e, para cada tipo de 
resíduo gerado na indústria nos últimos doze meses, preencha as fichas apresentadas abaixo, 
as informações relacionadas a: 
 
1. Formas de armazenamento; 
2. Formas de tratamento na indústria; 
3. Formas de tratamento fora da indústria/destino, conforme descrito abaixo: 
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Observação: inclua também os resíduos que são doados ou comercializados pela indústria. 
Repita o preenchimento para cada tipo de resíduo gerado na indústria nos últimos doze 
meses, utilizando fichas novas. 
 
1. Campos relacionados às formas de armazenamento: 
1.1. Descrição do armazenamento, conforme a tabela de armazenamento do Anexo III (sistema 
de Armazenamento); 
1.2. Tipo de destinação, informe apenas se o resíduo tem destino definitivo ou é sem destino 
definitivo; 
1.3. Na área da indústria, informe se o armazenamento é feito na área da própria indústria ou 
não. Caso seja fora da área da indústria, informe abaixo, no campo apropriado, as coordenadas 
geográficas do local onde o resíduo está armazenado. 
1.4. Quantidade/ano, informe a quantidade, em toneladas, de resíduos produzidos pela 
empresa nos últimos doze meses; 
1.5. Estado físico, escreva: "S" se o resíduo gerado for sólido; "G" para os gases contidos, "P" se 
o resíduo for semi-sólido ou pastoso, ou "L" se o estado físico for líquido - neste caso, tratam-
se de líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou corpos d`água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis 
em face a melhor tecnologia disponível, como banhos exauridos e óleos. 
1.6. Posição Geográfica do Local, Caso o armazenamento ocorra em uma área fora da 
indústria, informe a posição geográfica (latitude: graus e minutos; longitude: graus e minutos) 
em que foi armazenada a quantidade de resíduo informada. 
Observação: o código a ser utilizado para o tipo de armazenamento encontra-se no Anexo III 
(Sistema - Armazenamento). 
 
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS 
 
Formas de Armazenamento 
X. Informe a descrição do resíduo, conforme o Anexo II, e, a seguir, os dados relacionados à 
forma de armazenamento, conforme Anexo III. 
 
 
X. INFORMAÇÕES SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS 
 
Código do Resíduo:(conforme anexo II) 
Descrição do Resíduo:(conforme anexo III) 
 
1. FORMAS DE ARMAZENAMENTO: 
 
1.1. Tipo de armazenamento: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

  

 
1.2. O armazenamento é na área da indústria: 
(  ) Sim  (  ) Não 
 
1.3. Tipo de destinação: 
(  ) Destino definitivo  (  ) Sem destino definitivo 
 
1.4. Quantidade (ton/ano): 
1.5. Estado físico:  
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1.6. Coordenadas geográficas do local: 

LATITUDE LONGITUDE 

° ‘ “ ° ‘ “ 

 
 
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS 
 
tratamento, reutilização, reciclagem ou disposição final na própria indústria 
 
1. Os campos relacionados ao tratamento na indústria são: 
1.1. Descrição de tratamento, reutilização, reciclagem ou recuperação do resíduo, conforme 
tabela do Anexo III; 
1.2. Quantidade/ano, informe a quantidade, em toneladas, de resíduos produzidos pela 
empresa nos últimos doze meses. 
 
Observação: consulte o Anexo III para selecionar o tipo de código do destino, do tratamento 
ou da reutilização, reciclagem, recuperação do resíduo. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Destino: Tratamento, Reutilização, 
Reciclagem ou Disposição Final na própria Indústria 
 
1. Se parte do resíduo informado no item X, também recebe algum tipo de tratamento, 
reutilização, reciclagem ou disposição final na própria Indústria, então apresente as 
informações abaixo, lembrando que devem ser preenchidas tantas fichas quanto se fizerem 
necessárias: 
 
 
XI. INFORMAÇÕES SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS 
 
1. Tratamento/Reutilização/Reciclagem ou Disposição Final na própria indústria: 

Código 1.1 Descrição  1.2 Quantidade (ton/ano) 

   

   

   

   

 
 
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS 
 
Destino: Tratamento, Reutilização, Reciclagem ou Disposição Final fora da indústria 
 
2. Os campos relacionados ao destino/tratamento fora da indústria são os seguintes campos: 
2.1. Código de tratamento, reutilização, reciclagem ou disposição final do resíduo fora da 
indústria, conforme tabela no Anexo III; 
2.2. Descrição de tratamento, reutilização, reciclagem ou disposição final do resíduo fora da 
indústria, conforme tabela no Anexo III; 
2.3. Para resíduos identificados por Código e Descrição, informe: 
a) Razão Social/Nome do Destino, CGC/TE, CNPJ, nº da Licença Ambiental, Endereço, etc: 
informe nesses campos os dados referentes ao do recebedor do resíduo; 
b) Estado Físico, informe o estado físico do resíduo, de seguinte forma: "S" se o resíduo gerado 
for sólido; "G" para os gases contidos; "P" se o resíduo for semi-sólido ou pastoso, ou "L" se o 
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estado físico for líquido - neste caso, tratam-se de líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d`água, ou exijam para isso 
soluções técnica e economicamente inviáveis em face a melhor tecnologia disponível, como 
banhos exauridos e óleos. 
c) Quantidade/Ano, informe a quantidade, em toneladas, encaminhada ao destino, nos 
últimos doze meses; 
2.4. Posição geográfica do local de destino, informe a posição geográfica (latitude: graus e 
minutos; longitude: graus e minutos) do destino do resíduo. 
Observação: consulte o Anexo III para selecionar o código do destino do resíduo. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS 
 
Destino: Tratamento, Reutilização, Reciclagem ou Disposição Final do Resíduo Fora da 
Indústria. 
2. Se parte do resíduo já informado no item X é destinado, também, a alguma instância fora da 
unidade industrial, informe neste quadro os seguintes campos: 
 
2. Destino: Tratamento/Reutilização/Reciclagem ou Disposição Final fora da indústria: 
 

2.1.Código do destino 2.2.Descrição do destino 

  

 
2.3. Informações do destino: 

Razão Social  

CNPJ  

Inscrição Estadual  

N° da Licença Ambiental  

 
2.3. Endereço do destino 

Rua/logradouro/N°  

Município  

CEP  

Telefone/fax  

e-mail  

 
2.3. Identificação do resíduo a ser destinado: 

Quantidade (ton/ano)  

Estado Físico  

2.4.Coordenadas Geográficas 

LATITUDE LONGITUDE 

° ‘ “ ° ‘ “ 

 
 
RESÍDUOS GERADOS NOS ANOS ANTERIORES 
 
Item XII: Resíduos gerados nos anos anteriores e que estejam sob a responsabilidade da 
empresa, qualquer que seja o local onde esteja armazenado. 
 
1. Campos relacionados aos resíduos gerados nos anos anteriores e que estejam sob controle 
da indústria: 
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1.1. Descrição do resíduo, conforme o Anexo II e, para cada tipo de resíduo, preencha as fichas 
apresentadas, repetindo para cada tipo de resíduo; 
1.2. Descrição do armazenamento, conforme a tabela de armazenamento do Anexo III (sistema 
de Armazenamento); 
 
2. Na área da indústria informe se o armazenamento é feito na área da própria indústria ou 
não. Caso seja fora da área da indústria, informe abaixo, no campo apropriado, as coordenadas 
geográficas do local onde o resíduo está armazenado. 
3. Quantidade/ano, informe a quantidade, em toneladas, de resíduos produzidos pela empresa 
nos últimos doze meses; 
4. Estado físico, escreva: "S", se o resíduo gerado for sólido, "G" para os gases contidos, "P" se 
o resíduo for semi-sólido ou pastoso, ou "L" se o estado físico for líquido, neste caso, tratam-se 
de líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 
ou corpos d`água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face da 
melhor tecnologia disponível, como banhos exauridos e óleos. 
5. Posição geográfica do local, caso o armazenamento ocorra em uma área fora da indústria, 
informe a posição geográfica (latitude: graus e minutos; longitude: graus e minutos) em que foi 
armazenada a quantidade de resíduo informada. 
Observação: repita o preenchimento para cada tipo de resíduo gerado em anos anteriores, 
utilizando fichas novas. 
 
RESÍDUOS GERADOS NOS ANOS ANTERIORES 
 
XII. Informe a descrição do resíduo, conforme o Anexo II, e, a seguir, os dados relacionados à 
forma de armazenamento, conforme o Anexo III. 
 
 
XII. RESÍDUOS GERADOS NOS ANOS ANTERIORES 
 
1. Resíduos gerados nos anos anteriores que estão sob o controle da indústria: 

Código do destino Descrição do destino 

  

 
2. O armazenamento é na área da indústria: 
(  )Sim  (  )Não 
 
3. Tipo de destinação: 
(  ) Destino definitivo  (  ) Sem destino definitivo 
 
3.1. Quantidade (ton/ano): 
4. Estado físico:  
5. Coordenadas geográficas do local: 

LATITUDE LONGITUDE 

° ‘ “ ° ‘ “ 

 
Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no presente formulário. 
 
 

____________________________________ 
NOME/CARIMBO 

DATA. 


