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RESUMO 

As questões relativas a resíduos sólidos industriais têm estado em evidência no contexto 

ambiental do país, pois tornou-se um problema crescente devido ao acelerado processo de 

industrialização. Como conseqüência tem-se algumas modificações de paradigmas, 

resultando na conscientização do poder público e da população de um modo geral, com 

possíveis impactos ambientais resultantes do descarte final desses resíduos e das 

agressões a ecossistemas. A partir de uma visão integrada de minimização de resíduos, 

buscando-se uma gestão que consolide o fator produção econômica com a questão de 

proteção ambiental (desenvolvimento sustentável), há uma evolução das técnicas de 

manejo, transporte e disposição final que já estão disponíveis; no entanto, o custo ainda é 

significativo para as empresas dispostas a criarem um plano de gerenciamento para seus 

resíduos industriais. Para a quantificação desses resíduos e seus respectivos passivos 

ambientais a serem gerados, apresenta-se nesse trabalho um modelo de inventário para o 

levantamento quali-quantitativo dos resíduos sólidos industriais no município de Maringá/PR. 

A partir da revisão bibliográfica, foi possível apresentar as principais definições e 

classificações dos resíduos originados de atividades industriais e os conceitos básicos para 

o gerenciamento dos mesmos, que inclui as diferentes etapas a serem percorridas, desde 

sua geração até a destinação final, visando o não comprometimento do ambiente e a 

manutenção da qualidade de vida das pessoas envolvidas no processo. 

1. INTRODUÇÃO 

É sabido que a temática Resíduos Sólidos ainda é sinônimo de problema. Nas ultimas 

décadas tem se verificado que a geração de resíduos sólidos, principalmente nas áreas 

urbanas, tem aumentado significativamente. 
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A concentração de populações nas cidades e o desenvolvimento industrial, associados 

a falta de uma legislação clara e contundente a respeito do assunto tem contribuído para o 

agravamento da situação dos resíduos sólidos no Brasil. O reflexo desse quadro é o grande 

volume de resíduos dispostos de maneira irregular, expondo o ambiente e as populações 

aos possíveis riscos de contaminação. 

Os resíduos sólidos industriais mostram-se especialmente importantes em função do 

seu grande volume e elevado potencial poluidor. 

Assim, pretende-se apresentar as diferentes etapas a serem percorridas pelos 

resíduos sólidos industriais, desde a geração até a destinação final no município de 

Maringá/PR. Através de pesquisa de campo procura-se apresentar os princípios básicos 

para um bom gerenciamento dos resíduos visando o não comprometimento do ambiente e 

das pessoas envolvidas no processo, em suas diferentes etapas. 

2. CONCEITUAÇÃO 

Para abordar a temática Resíduos Sólidos Industriais, se faz necessário que estes 

sejam conceituados de forma clara, não permitindo, assim, possíveis interpretações 

equivocadas. 

Em um primeiro momento podemos utilizar o conceito de ABDULI (1996) que afirma 

que “o termo resíduos industriais se refere a todos os resíduos provenientes das operações 

industriais ou derivados dos processos de manufatura”. 

De forma mais detalhada ROCCA et al. (1993) define Resíduos Sólidos Industriais 

como “os resíduos em estado sólido e semi-sólido que resultam da atividade industrial, 

incluindo-se os lodos provenientes das instalações de tratamento de águas residuárias, 

aqueles gerados em equipamentos de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 

ou corpos d’água, ou exijam, para isto, soluções economicamente inviáveis, em face da 

melhor tecnologia disponível”. 

Seguindo raciocínio semelhante, GERBER (1999) conceitua da seguinte forma 

“O resíduo industrial é aquele originado das atividades dos diversos ramos da indústria 

(metalúrgica, química, petroquímica, papeleira, alimentícia). O resíduo industrial é bastante 

variado, podendo ser representado por cinzas, lodo, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, 

plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros e cerâmicas. Nesta 

categoria inclui-se a grande maioria dos resíduos considerados tóxicos”. 
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As três citações apresentadas satisfazem a necessidade de conceituação dos 

Resíduos Sólidos Industriais, a primeira de uma forma mais concisa, e as duas últimas de 

uma forma mais detalhada. 

A partir destas conceituações observa-se a grande heterogeneidade na composição 

dos Resíduos Sólidos Industriais. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 A heterogeneidade de composição dos resíduos sólidos resulta na necessidade de um 

manejo cuidadoso e com monitoramento constante. Em função desta heterogeneidade os 

resíduos sólidos foram classificados pela ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, através da norma NBR-10.004 “Resíduos Sólidos – Classificação”, em dez 

listagens, baseando-se em listagens de resíduos reconhecidamente perigosos e em 

listagens de padrões de concentração de poluentes (quadro 1). 

A partir destas listagens, os resíduos sólidos foram agrupados em três categorias, 

levando-se em consideração os possíveis riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Estas 

categorias são: Resíduos Classe I (Perigosos), Resíduos Classe II (Não Inertes) e Resíduos 

Classe III (Inertes). 

Quadro 1 – Relação das Listagens de Classificação dos Resíduos  

Listagem 1 Resíduos perigosos de fontes não específicas 

Listagem 2 Resíduos perigosos de fontes específicas 

Listagem 3 Constituintes perigosos – base para a relação dos resíduos e produtos das 

listagens 1 e 2 

Listagem 4 Substância que conferem periculosidade aos resíduos 

Listagem 5 Substâncias agudamente tóxicas 

Listagem 6 Substâncias tóxicas 

Listagem 7 Concentração – Limite máximo no extrato obtido no teste por lixiviação 

Listagem 8 Padrões para o teste de solubilização 

Listagem 9 Concentrações máximas de poluentes na massa bruta de resíduos utilizadas pelo 

Ministério do Meio Ambiente da França para classificação de resíduos 

Listagem 10 Concentração mínima de solventes para caracterizar o resíduo como perigoso 

Fonte: NBR-10.004/87 
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3.1. Resíduos Classe I - Perigosos 

São considerados resíduos de Classe I, os resíduos inflamáveis, corrosivos, tóxicos, 

patogênicos e aqueles que apresentam alguma reatividade os quais, quando manuseados 

ou dispostos de forma inadequada, podem representar risco a saúde humana e ao meio 

ambiente, contribuindo para um aumento na mortalidade e para a incidência de doenças. 

Para identificar se determinado resíduo pertence a essa Classe, este deve se 

enquadrar em alguma das listagens 1, 2, 5 ou 7 da NBR-10.004/87. 

3.2. Resíduos Classe II – Não Inertes 

Pertencem à classe dos os resíduos não inertes de Casse II, os resíduos sólidos ou a 

mistura de resíduos que não se enquadram nas especificações definidas para as Classes I e 

III. Apesar de não se enquadrarem na categoria de resíduos perigosos, os resíduos Classe 

II podem apresentar características como combustibilidade, biodegradabilidade ou 

solubilidade em água. 

3.3. Resíduos Classe III - Inertes 

Pertencem a essa Classe os resíduos sólidos inertes ou a mistura de resíduos que 

submetidos ao teste de solubilização especificado na NBR-10.006 – “Solubilização de 

Resíduos – Procedimento”, e que não tenham como resultado nenhum de seus constituintes 

solubilizados em concentrações superiores aos padrões definidos na listagem 8 da NBR-

10.004/87. 

Quanto aos resíduos não caracterizados nas listagens da NBR 10.004/87, estes 

deverão ter sua periculosidade avaliada através da realização de exames e testes de 

laboratório tomando como parâmetro as seguintes características: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

4. FORMAS DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS 

O manejo dos Resíduos Sólidos Industriais é um processo complexo, que se inicia 

ainda durante o processo produtivo e que termina além dos limites da planta industrial. Este 

manejo é constituído de três etapas principais, sendo elas o acondicionamento, o transporte 

e a destinação final. Cada uma destas etapas apresenta subdivisões e especificidades, que 

tornam o processo muito mais complexo do que inicialmente aparenta ser. 
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 Assim, em função da complexidade evocada pela correta gestão dos resíduos industriais, 

algumas atividades devem ser destacadas como fundamentais para o correto 

gerenciamento dos mesmos. 

4.1 Gerenciamento e minimização de resíduos sólidos industriais 

 A minimização da geração de resíduos se constitui numa estratégia importante no 

gerenciamento de resíduos e se baseia na adoção de técnicas que possibilitem a redução 

do volume e/ou toxicidade dos resíduos e, conseqüentemente, de sua carga poluidora 

(ROCCA et al., 1993). 

 O processo de minimização e gerenciamento de resíduos sólidos industriais aparece 

hoje, no contexto industrial do país, como uma maneira vantajosa de minimização de custos 

no processo de manufatura de um determinado produto, que basicamente pode ocorrer de 

duas maneiras: 

• Redução nos custos de aquisição inicial (compra) da matéria-prima, já que a gestão de 

resíduos aplicada em processos industriais possibilita a identificação de pontos 

localizados de geração exagerada de resíduos, oferecendo opções para minimizar estas 

perdas de material, como por exemplo, treinamento do pessoal e segregação das tarefas, 

o que possibilitaria um menor quantidade de matéria-prima a ser usada. 

• Comercialização de produtos obtidos no tratamento e/ou separação dos resíduos 

gerados, na qual as alterações das características qualitativas e quantitativas obtidas 

pelo processo de gerenciamento dos resíduos possibilitariam tal ação. 

Conforme AQUA ONLINE (2000) a preocupação de muitos industriais está em utilizar 

uma “tecnologia limpa”, através de uma “produção mais limpa”, ou seja, da aplicação 

contínua de uma estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e 

produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, através 

da não-geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados com um processo 

produtivo. 

 Para o gerenciamento e minimização de resíduos sólidos industriais, basicamente, 

existem dois aspectos a serem analisados (BIDONE; POVINELLI, 1999). 

• Redução dos resíduos na fonte geradora 

• Reciclagem de resíduos 

 Assim, apresenta-se na seqüência a figura 1, onde um fluxograma demonstra estes dois 

aspectos. 
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Redução de Resíduos na Fonte Geradora 

 Segundo ROCCA et al. (1993) a redução na fonte consiste na redução ou eliminação 

da geração de um resíduo de processo através de modificações dentro do processo, que se 

dividi nos seguintes tipos (figura 2): 

Figura 1 – Redução e reciclagem dos resíduos industriais 
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Figura 2 – Modificações nos processos de geração de resíduos industriais 
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 Sobre as alterações da matéria-prima, este procedimento varia de acordo com o tipo 

de processamento ao qual a matéria-prima está envolvida, sendo que, materiais auxiliares 

que não são convertidos em produtos podem ser substituídos por materiais menos tóxicos e 

mais seguros (ROCCA et al, 1993). 
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 Em relação às alterações de tecnologia é importante lembrar que este é um 

procedimento a ser adotado a longo prazo, pois requer pesquisas satisfatórias sobre o 

sistema industrial a ser modificado, já que o custo em novas tecnologias, em geral, costuma 

ser alto. 

Reciclagem 

 A reciclagem é o processo através do qual os resíduos retornam ao sistema 

produtivo como matéria- prima. Pode ser considerada como uma forma de tratamento de 

parte dos resíduos sólidos gerados. Este retorno ao processo produtivo pode ser de forma 

artesanal ou industrial (TEIXEIRA; BIDONE, 1999). 

 A reciclagem é considerada uma prática associada ao desenvolvimento sustentável, 

pois, segundo TEIXEIRA (1999), pode ser entendida como uma forma de recuperação 

energética uma vez que, com a reciclagem, exige-se menor energia para a produção de 

materiais do que usando matéria-prima virgem e, portanto, economiza-se energia ou, ainda, 

deixa-se de gastá-la. 

 Sobre os resíduos industriais, a reciclagem depende dos seguintes fatores: 

• A proximidade das instalações de processamento 

• Custos de transporte dos resíduos 

• Volume de resíduos disponíveis para o processamento 

• Custos de estocagem 

De acordo com BIDONE; POVINELLI (1999) a recuperação de um resíduo está 

intrinsecamente associada ao preço de mercado e será justificada se resultar em um 

produto mais barato ou de forma mais econômica: recuperar que transportar e tratar ou 

dispor adequadamente. 

A seguir, serão apresentadas, passo a passo, cada uma das etapas do processo de 

manejo dos resíduos sólidos industriais. 

4.2 Acondicionamento, Coleta e Transporte 

 A maior parte dos resíduos industriais e principalmente aqueles caracterizados como 

perigosos, são freqüentemente tratados ou dispostos em locais distantes de seu ponto de 

geração (ROCCA et al., 1993). 

 O manejo dos resíduos gerados até o seu destino final é um processo complexo, que 

envolve geralmente a coleta durante o processo produtivo, o acondicionamento, o transporte 
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e armazenamento dentro da indústria e a coleta e transporte para o local de tratamento ou 

disposição final. 

 A fase interna é, sem dúvida, de responsabilidade exclusiva do industrial, enquanto 

que a fase externa é, muitas vezes, de responsabilidade de contratados. Nesses casos a 

legislação vigente torna o industrial co-responsável por qualquer acidente de contaminação 

que porventura venha a ocorrer. Isso implica que os resíduos devem ser adequadamente 

gerenciados pelo industrial em todas as fases (seja de transporte, tratamento ou 

disposição), ou seja, empresas transportadoras cadastradas e locais de armazenamento, 

tratamento ou disposição final aprovados ou licenciados pelo órgão de controle ambiental 

(ROCCA et al, 1993). 

 De forma geral, o manejo dos resíduos sólidos industriais engloba as algumas 

etapas, como pode ser verificada na figura 3. 

Segregação 

 Segundo ROCCA et al (1993), a segregação dos resíduos dentro da indústria e nos 

locais de tratamento ou disposição é de suma importância para o gerenciamento de 

resíduos sólidos e tem como objetivos básicos: 

• Evitar a mistura de resíduos incompatíveis; 

• Contribuir para o aumento da “qualidade” dos resíduos que possam ser recuperados ou 

reciclados; 

• Diminuir o volume de resíduos perigosos ou especiais a serem tratados ou dispostos. 
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Figura 3 – Etapas do manejo dos resíduos sólidos industriais 
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A separação dos resíduos tem por objetivo evitar a mistura de resíduos 

incompatíveis entre si, que pode ocasionar reações indesejáveis ou incontroláveis que 

resultem em conseqüências adversas. 

 Como conseqüências adversas que podem ser geradas pela mistura de resíduos, os 

mais comuns são: 

• Geração de calor, fogo ou explosão; 

• Geração de fumos e gases tóxicos; 

• Geração de gases inflamáveis; 

• Volatilização de substâncias tóxicas ou inflamáveis; e 

• Solubilização de substâncias tóxicas ou polimerização violenta. 

 A segregação dos resíduos também é vantajosa em um processo industrial, pois 

possibilita a recuperação ou reciclagem de materiais, diminuindo o volume final de resíduos 

perigosos (e conseqüentemente, diminuindo possíveis custos referentes ao tratamento 

destes resíduos), retornando ao processo industrial de manufatura como matéria-prima, ou 
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ainda, tornando uma fonte de renda adicionai obtida pela venda de um subproduto como 

matéria-prima para outras indústrias. 

Acondicionamento 

 De acordo com ROCCA et al. (1993) os recipientes a serem utilizados para 

acondicionamento de resíduos sólidos devem ser: 

• Construídos com material compatível com os resíduos; 

• Estanques, ou seja, ter capacidade de conter os resíduos no seu interior; e 

• Apresentar resistência física a pequenos choques, durabilidade e compatibilidade com o 

equipamento de transporte, em termos de forma, volume e peso. 

Na maioria dos casos as indústrias utilizam dois tipos de recipientes, sendo um 

menor (geralmente tambores de 200 l) junto aos pontos de geração de processo industrial e 

outro maior, instalado na área de armazenagem da indústria (geralmente contêineres e 

tambores) (BIDONE; POVINELLI, 1999). 

Outros aspectos importantes a serem considerados na escolha do tipo de recipiente 

são quanto a quantidade e tipo de resíduos, forma de remoção do recipiente (por exemplo, 

de forma manual ou através de uma empilhadeira mecânica), da necessidade ou não de 

tratamento e do sistema de disposição final. 

Para o armazenamento, manuseio e transporte de resíduos sólidos, a normatização 

brasileira estabelece as seguintes normas: 

• NB 1.183 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos – Procedimento 

• NB 1.1264 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Classe II e III; 

• NB 98 – Armazenamento e Manuseio de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis; 

• Portaria Minter nº 124, de 20/08/80, relativa a área de armazenagem; 

• Instrução Normativa SE MA/STC/CRS nº 001, de 10/06/83, que dispõe sobre condições 

de manuseio, armazenamento e transporte de bifenilas policloradas (PCB’S) e de 

resíduos contaminados com estas. 

Transporte 

 Ao contrário dos resíduos líquidos e gasosos, os resíduos sólidos necessitam ser 

transportados mecanicamente do ponto onde foi gerado até o local de tratamento ou 

disposição final. 
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 Dessa forma, os fatores de risco dividem-se nesta fase em transporte interno e 

transporte externo dos resíduos sólidos. 

 Transporte Interno 

 O transporte interno dos resíduos gerados no interior da indústria representa um fator 

de risco, quando feito de forma inadequada, para o pessoal envolvido no processo assim 

como para a instalação industrial. 

 Logo, para que os resíduos sejam transportados de forma segura, seja perigoso ou 

não, a indústria geradora deve ter um planejamento quanto ao transporte destes – Plano de 

Transporte Interno – onde, segundo ROCCA et al. (1993), o Sistema de Transporte Interno 

deve considerar pelo menos: 

• Necessidade de rotas pré-estabelecidas; 

• Equipamentos compatíveis com o volume, peso e forma de material a ser transportado; 

• Pessoal familiarizado com esses equipamentos; e 

• Determinação das áreas de riscos para equipamentos especiais. 

Em relação aos equipamentos para o transporte interno dos resíduos, em geral são 

usados carrinhos de mãos, empilhadeiras, caminhões de carroceria aberta basculante ou 

caminhões tipo poliguindastes. 

Transporte Externo 

 O transporte externo de resíduos é uma prática que vem se tornando comum, pois 

parte das indústrias não apresenta espaços apropriados e suficientes dentro de suas 

instalações para o tratamento e disposição dos resíduos e também por que há o surgimento 

de empresas especializadas em transporte destes, que apresentam pessoal e equipamentos 

especializados, diminuindo os riscos de acidentes no transporte (quando a empresa 

contratada for bem qualificada). 

 Para o transporte externo existem três formas comumente utilizadas: 

• Transporte marítimo ou fluvial; 

• Transporte rodoviário; e 

• Transporte ferroviário. 

O transporte marítimo ou fluvial é muito utilizado em países industrializados que 

apresentam uma rede hidrográfica navegável ou se localizem em ilhas. Conforme ROCCA 
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et al. (1993) este tipo de transporte é interessante, sob o ponto de vista econômico, para 

grandes quantidades de resíduos a granel com baixo potencial poluidor e que devam 

percorrer grandes distâncias, para grandes quantidades de carga de fácil manuseio no 

carregamento e descarregamento ou para cargas de grandes dimensões. 

 Como desvantagens esta modalidade apresenta a pequena velocidade de 

deslocamento, elevadas despesas portuárias, restrições operacionais de carga e descarga 

sob condições climáticas adversas e a área de comprometimento pode ser significativa. 

 O transporte ferroviário é uma boa alternativa pois apresenta como vantagens uma 

rota de trânsito bem definida e que não permite alterações, possui planos de emergência 

estabelecidos e disponibiliza-se sistemas de comunicação que permite a rápida detecção de 

acidentes, o custo do transporte é relativamente baixo para grandes distâncias e a 

possibilidade de ocorrerem acidentes é relativamente menor que no transporte rodoviário. 

Como desvantagem, as taxas de embarque são elevadas para pequenas quantidades 

sendo necessária a contratação de transporte com antecedência. 

 O transporte rodoviário, mais utilizado no Brasil e em todo o mundo para transporte 

de resíduos, apresenta como vantagens o baixo custo para pequenas quantidades e 

distâncias, não necessitam de transbordo, tendo acesso aos pontos de geração e descarga 

e o serviço pode ser contratado de imediato. Porém, como desvantagem, não é adequado 

para grandes quantidades, o custo é elevado para grandes distâncias, as rotas podem ser 

alteradas facilmente, apresenta alta rotatividade de mão-de-obra e maiores dificuldades na 

comunicação de acidentes (ROCCA et al, 1993). 

 Tendo em vista os diferentes tipos de transportes para os resíduos sólidos 

industriais, muitas empresas optam pela terceirização do serviço, onde pode-se destacar a 

economia em equipamentos, mão-de-obra e qualificação dos funcionários, mas, em 

contrapartida, corre-se o risco de contratar uma empresa pouco qualificada, aumentando 

assim o risco de acidentes. O quadro 2 a seguir apresenta as principais vantagens e 

desvantagens dos tipos de transportes. 

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens dos tipos de transportes disponíveis 

Forma de Transporte Vantagens Desvantagens 
 

Marítimo ou fluvial 
• É mais econômico para 

grandes quantidades de 
resíduos a granel com baixo 
potencial poluidor e que 
devem percorrer grandes 
distâncias 

• Para grandes quantidades 
de carga de fácil manuseio 
no carregamento e 
descarregamento 

• Pequena velocidade de 
deslocamento 

• Elevadas despesas 
portuárias 

• Restrições operacionais de 
carga e descarga sob 
condições climáticas 
adversas 

• Em caso de acidentes a 
área de comprometimento 
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• Para cargas de grandes 
dimensões  

pode ser significativa 

 
Ferroviário 

• Rota de trânsito bem 
definida e que não permite 
alterações 

• Mão-de-obra fixa e 
especializada no transporte 
de matérias-primas perigosas

• Possui planos de 
emergência estabelecidos 

• Sistema de comunicação 
eficiente que permite a rápida 
detecção de acidentes 

• Custo do transporte 
relativamente baixo para 
grandes distâncias 

• Possibilidade de ocorrer 
acidentes relativamente 
menor que no transporte 
rodoviário 

• Taxas de embarque são 
elevadas para pequenas 
quantidades 

• É necessária a contratação 
do transporte com certa 
antecedência 

 

 
Rodoviário 

• Baixo custo para pequenas 
quantidades 

• Baixo custo para pequenas 
distâncias 

• Não necessitam de 
transbordo, tendo acesso ao 
ponto de geração e descarga

• O serviço pode ser 
contratado de imediato 

• Não é adequado para 
grandes quantidades 

• Custo elevado para grandes 
distâncias 

• Rotas podem ser alteradas 
facilmente 

• Alta rotatividade de mão-de-
obra 

• Dificuldade na comunicação 
de acidentes 

 

4.3. Tratamento e Disposição Final 

 Tendo em vista a grande variedade de resíduos que pode ser gerada pelas 

indústrias, a destinação final e as formas de tratamento destes, deve-se levar em conta 

alguns critérios, como por exemplo, as quantidades geradas de cada tipo de resíduo, as 

características físico-químicas destes, o grau de periculosidade e os locais de estocagem 

temporária, sendo que a destinação final está diretamente relacionada com o tipo de resíduo 

gerado. 

 A indústria geradora deve selecionar as formas de tratamento técnico – 

economicamente viáveis ao seu capital, nos quais algumas das formas de 

tratamento/disposição final dos residuais sólidos industriais podem ser (figura 4): 
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Figura 4 – Formas de tratamento e disposição dos resíduos sólidos industriais 
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Disposição Final 

Tratamento  

 O 

quadro 3 apresenta, de forma resumida, as principais opções existentes entre as formas de 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos industriais, assim como suas principais 

vantagens e desvantagens. 

Quadro 3 – Opções de Tratamento/Disposição Final 

Formas de 
Tratamento/ 
Disposição 

Categoria Tipos de Resíduos Vantagens/ 
Desvantagens 

Aterro Sanitário Resíduos 
perigosos 

Resíduos contendo metais 
pesados 

Resíduos de óleos industriais 
Tintas, resinas, corantes, 

Resíduos de incineração (cinzas 
e materiais particulados) 

Viável e de baixo custo
Baixa viabilidade em 

áreas urbanas 

Incineração 
Resíduos 
infectados 

Combustíveis 

Resíduos Hospitalares 
Pneus 

Alto custo 
Carência de 
profissionais 

especializados 
Oposição pública 

Economia de espaço 
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Exportação Resíduos 
perigosos 

Pesticidas 
Resíduos radioativos 

Alto custo 
Oposição pública 

Co-disposição Resíduos não 
perigosos 

Resíduos com pequenas 
quantidades de metais pesados 
Resíduos industriais misturados 

Lodos 
Veículos inutilizados 

Resíduos domésticos especiais 

Viável a baixo custo 
Aumento na 

quantidade e no 
potencial poluidor do 

chorume 

Armazenamento 
no local de 

geração 

Resíduos de 
asbesto 

Resíduos não 
perigosos 

Lodos da manufatura de 
cimento/asbesto 

Resíduos de indústrias de 
cimento/cerâmica 

Ácido fosfórico 

Capacidade limitada 

Reciclagem Resíduos 
recicláveis 

Óleos lubrificantes usados 
Veículos fora de linha 

Materiais recicláveis utilizados na 
indústria 

Economia de espaço 
Carência de 
profissionais 

especializados 

Aplicações 
agrícolas 

Resíduos 
putrescentes 

Resíduos da produção de 
alimentos e bebidas 

Lodos de estações de tratamento

Viável a baixo custo 
Possível degradação 

do solo e conseqüentes 
impactos à saúde 

Tratamento 
químico 

Resíduos 
perigosos 

Resíduos com elevada 
toxicidade 

Diminuição do 
potencial poluidor 

Tratamento físico Resíduos não 
perigosos 

Resíduos orgânicos e 
inorgânicos com elevada 

umidade 

Redução de volume 
Economia de espaço 
Elevado custo inicial 

Baixo custo de 
manutenção 

Não reduz a toxicidade

Tratamento 
biológico 

Resíduos 
orgânicos 

Resíduos orgânicos (restos de 
alimentos, estercos de animais, 

aparas de grama, 
folhas, galhos) 

Viável a baixo custo 

 

Tratamento 

• Reciclagem: É o processo através do qual os resíduos potencialmente reutilizáveis são 

coletados, separados e processados para retornar ao sistema produtivo como matéria-

prima. 

• Incineração: É o processo de redução de peso e volume dos resíduos através da 

combustão controlada, com a filtragem dos gases nocivos emitidos. Consiste de uma 

oxidação térmica à alta temperatura (usualmente 900ºC ou maior) entre o combustível e o 

comburente, onde considera-se o resíduo como combustível. 

• Pirólise: É um processo mais avançado que os incineradores, onde tem-se um 

tratamento térmico por ação do calor na ausência de oxigênio. É um processo 

endotérmico e a fonte de calor pode ser externa ou mesmo através de um fase no reator 

onde ocorre a combustão. 

• Compostagem: É definida como a reciclagem da matéria orgânica putrescível através de 

processos físicos, químicos e/ou biológicos, onde obtém-se uma matéria biogênica mais 
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estável e resistente à ação de espécies consumidoras, chamado de composto, que por 

exemplo, por ser usado como adubo na agricultura. Para a compostagem o resíduo deve 

apresentar boas características em relação ao nitrogênio e fósforo. 

• Vermicompostagem: É uma técnica de compostagem onde são utilizadas minhocas para 

a produção do composto, que recebe o nome de vermicomposto ou húmus (TEIXEIRA, 

1999). Segundo BIDONE (1999) para que os resíduos sejam submetidos à 

vermicompostagem é necessário sua prévia compostagem. 

• Reatores de digestão anaeróbica: Tem-se a produção de biogás, como nos aterros 

sanitários, quando alimentados com resíduos orgânicos. 

• Co-processamento: Processo que utiliza o resíduo como substituto de combustível em 

fornos de produção de clínquer. Para isso os resíduos podem apresentar características 

similares às dos componentes normalmente empregados na produção de clínquer e seu 

poder calorífico deverá ser superior a 11.620 kj/kg. 

Disposição Final 

• Aterro Sanitário: É uma forma de disposição dos resíduos sólidos urbanos mas é, 

também, uma forma de tratamento da matéria orgânica presente nos resíduos sólidos, 

uma vez que as degrada completamente (TEIXEIRA, 1999). 

• Aterro Industrial: Segundo BIDONE; POVINELLI (1999) os aterros industriais, 

notadamente aqueles destinados à recepção de resíduos industriais perigosos, são 

aterros de execução similar aos aterros sanitários, diferenciando-se no entanto, em 

função de que devem contar com elementos adicionais de proteção ambiental. 

• Co-disposição: É a disposição conjunta dos resíduos domiciliares e industriais, 

geralmente realizada em um aterro sanitário de resíduos domiciliares. 

5. IMPACTOS AMBIENTAIS 

 Entende-se por Impacto ambiental “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 

das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas 

e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais” (CONAMA, 1986). 

 Em todas as etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos industriais existe a 

possibilidade de ocorrência de acidentes ou de adoção de condutas de manejo impróprias, 
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que podem resultar em impactos de variada magnitude. O quadro 4 apresenta os riscos 

associados a cada uma das etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos industriais e os 

possíveis impactos resultantes. 

Na etapa de segregação os riscos se concentram principalmente na possibilidade de 

mistura de resíduos incompatíveis. Na etapa de acondicionamento os maiores riscos 

concentram-se nas embalagens utilizadas para o armazenamento dos resíduos. Nas etapas 

de transporte interno e externo os maiores riscos ficam por conta da possibilidade de 

tombamento da carga. Por fim, na etapa de destinação final os maiores riscos referem-se à 

disposição dos resíduos em locais não próprios para este fim. Importante salientar a 

possibilidade de ocorrência de acidentes em todas as etapas em função do manuseio por 

mão-de-obra não qualificada. 

Quadro 4 – Riscos Associados e Possíveis Impactos em cada uma das etapas do 

gerenciamento 

ETAPA RISCOS ASSOCIADOS POSSÍVEIS IMPACTOS 

SEGREGAÇÃO 
Mistura de resíduos incompatíveis 

Manuseio por mão-de-obra não 
qualificada 

 

Geração de gases tóxicos 
Geração de calor 

Combustão espontânea 
Explosão 

Solubilização de toxinas 
Acidentes de trabalho 

ACONDICIONAMENTO 

Uso de recipientes inadequados 
Estocagem em local inadequado 

Vazamento 
Manuseio por mão-de-obra não 

qualificada 

Contaminação do solo e lençol 
freático 

Contaminação de cursos d’água 
Impactos na fauna e flora 

Acidentes de trabalho 

TRANSPORTE 
INTERNO 

Tombamento da carga 
Vazamento 

Manuseio por mão-de-obra não 
qualificada 

Contaminação do solo e lençol 
freático 

Contaminação de cursos d’água 
Impactos na fauna e flora 

Acidentes de trabalho 

TRANSPORTE 
EXTERNO 

Tombamento da carga 
Vazamento 

Manuseio por mão-de-obra não 
qualificada 

Contaminação do solo e lençol 
freático 

Contaminação de cursos d’água 
Impactos na fauna e flora 

Acidentes de trabalho 

DESTINAÇÃO FINAL 

Vazamento 
Mistura de resíduos incompatíveis 
Disposição em local inadequado 

Problemas associados ao projeto do 
aterro 

Manuseio por mão-de-obra não 
qualificada 

Contaminação do solo e lençol 
freático 

Contaminação de cursos d’água 
Impactos na fauna e flora 
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6. RESULTADOS OBTIDOS 

 Através do levantamento e revisão bibliográfica realizada, foi possível elaborar um 

modelo de inventário para a quantificação e qualificação dos resíduos sólidos industriais 

gerados no município de Maringá/Pr, apresentado na seqüência. 

INVENTÁRIO PARA LEVANTAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS INDUSTRIAIS 

 Dados da empresa 

Endereço: 

Área de ocupação: 

Horário de expediente: 

Dias produtivos (mês): 

Nº de funcionários: 

Ramo de atuação: 

 Processo de fabricação 

Neste campo busca-se identificar, através de um fluxograma, a principal atividade de 

produção da empresa, desde de o recebimento da matéria-prima até a saída do produto 

final. 

 Identificação das fontes produtoras de resíduos 

Procura-se identificar os tipos de matérias-primas utilizadas no processo e o consumo em 

quantidade por dia. Sabendo-se o consumo, quantifica-se os resíduos gerados e 

classifica-se este resíduo conforme a NBR 10.004/87 (“Resíduos Sólidos – 

Classificação”). 

 

MATÉRIA-PRIMA 

TIPO CONSUMO 
(Qtde/dia) 

QUANTIFICAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

(Qtde/dia) 
CLASSIFICAÇÃO 
(NBR 10.004/87) 

    
    

 

 Acondicionamento, transporte e disposição final 
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Neste campo busca-se identificar no processo produtivo da indústria como se realiza o 

acondicionamento e o transporte dos resíduos e verifica-se a forma de disposição final, 

se existente, dada aos resíduos. 

 

ACONDICIONAMENTO TIPO DE 
TRANSPORTE 

TIPO DO 
RECIPIENTE 

VOLUME 
(m3) INTERNO EXTERNO

DISPOSIÇÃO 
FINAL 

     

 

 Tratamento dos resíduos gerados 

Descrição do tipo de tratamento, se existente, aplicado ao resíduo. 

 

   DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO 
 
 

 

 Impactos ambientais 

Identificar os principais impactos ambientais decorrentes do processo de produção da 

empresa e possíveis impactos relacionados com a disposição final dos resíduos. 

 No campo para coleta de dados da empresa, optou-se em não divulgar o nome da 

indústria, pois esta informação não é de relevância para os fins da pesquisa. No campo 

de identificação das fontes produtoras de resíduos, inicialmente buscava-se identificar a 

geração de resíduos em cada uma das etapas apresentadas no fluxograma de produção 

da empresa, mas durante o levantamento de campo verificou-se que esta informação é 

complexa, pois, na totalidade das empresas visitadas, não existe este tipo de controle. 

Assim, optou-se em levantar a geração de resíduos de forma global no processo 

produtivo da indústria. 

 Através da coleta de dados em arquivos e bibliotecas, procurou-se verificar quais são os 

dados existentes a respeito da gestão dos resíduos industriais no município de Maringá, 

no tocante aos principais geradores, sua localização e tipos principais de resíduos 

gerados. 
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 No levantamento do universo de indústrias da cidade de Maringá, separadas por 

atividade industrial, realizado na Secretária da Fazenda da Prefeitura Municipal de 

Maringá, obteve-se a situação descrita no quadro 5 a seguir. 
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Quadro 5 – Número de indústrias no município de Maringá/PR 

ITEM SETORES INDUSTRIAIS Nº DE OCORRÊNCIAS 

1 Ind. têxtil (confecções, vestuário, 
calçados e artigos de couro) 505 

2 Ind. metal-mecânica 189 
3 Ind. madeireira - moveleira 112 
4 Ind. alimentícia 95 

5 

Construção civil (artefatos de 
cimento, peças pré-moldadas de 

concreto e materiais de construção 
em geral) 

74 

6 Plástico, papel e celulose 60 
7 Eletro-eletrônicos 33 
8 Ind. cerealista 25 
9 Ind. química 25 
10 Agropecuários 12 

11 Utensílios médicos hospitalares, 
odontológicos e ortopédicos 10 

12 Ind. Mineral 6 
13 Curtume e abatedouros 4 
14 Pneumáticos e borracha 4 
15 Outros  22 

total 1.176 industrias 
 

. 

 Em relação aos dados referentes à geração de resíduos sólidos pelas indústrias, não 

existem publicações a respeito por parte dos órgãos ambientais do município. O 

levantamento que foi realizado pela Secretária do Meio Ambiente no tocante a resíduos 

sólidos industriais está em fase final para publicação e continua indisponível para 

pesquisa. 

 No levantamento de campo foi possível a visita para a aplicação do inventário a 14 

indústrias, como sendo uma amostra preliminar do universo a ser pesquisado. Esta 

pequena amostragem serviu para calibrar o modelo de inventário proposto. As 

respectivas atividades econômicas e o número de indústrias visitadas são apresentadas 

no quadro 6. 
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 Na aplicação do inventário às industrias visitadas, obteve-se os tipos de matérias-primas 

utilizadas nos respectivos ramos industriais, que podem ser observados no quadro 7. 

Quadro 6 – Nº de industrias visitadas por atividade econômica 

ATIVIDADE ECONÔMICA Nº DE INDÚSTRIAS 

Ind. Têxtil 3 

Ind. Metal-mecânica 3 

Ind. Madeireira - moveleira 3 

Papel, plástico e celulose 3 

Construção civil 1 

Ind. Química 1 

 

Quadro 7 – Tipos de matérias-primas utilizadas por ramo de atuação 

ATIVIDADE 
ECONÔMICA RAMO DE ATUAÇÃO TIPO DE MATÉRIA- 

PRIMA 

Ind. Têxtil Confecções e vestuário Rolos de 100 m de tecido; 
Rolos de linha 

Ind. Metal-mecânica 

Metalurgia de acessórios 
para construção civil, de 

equipamentos e máquinas 
para indústrias; Metalurgia 

especializada em 
equipamentos para 

lubrificação 

Cantoneiras, tubos, barras 
maciças, chapas 

galvanizadas e chapas 
dobradas 

Ind. Madeireira - 
moveleira 

Móveis sob-encomenda; 
Móveis infantis; Escadas e 

utensílios de madeira 

Chapas de MDF, 
multilamidados e 

compensados, tábuas 

Papel, plástico e 
celulose 

Impressão flexográfica; 
Gráfica 

Bobinas de papel; Resma 
de 500 folhas 

Construção civil 
Distribuição e montagem 

de paredes em gesso 
acartonado (dry wall) 

Chapas de gesso com 
cartão; Perfis metálicos; 
Parafusos para fixação. 

Indústria Química Fabricação de texturas 
para uso na construção 

civil 

Cargas minerais (rocha, 
pó-de-pedra, pedras # 8); 

Aditivos químicos; Resinas 
acrílicas 

 

 Os resíduos gerados por atividade econômica, conforme dados fornecidos pelas 

empresas, são apresentados no quadro 8 a seguir. 
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Quadro 8 – Resíduos gerados por indústria 

ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

 CONSUMO 

 (qtde/dia)/dia) 

RESÍDUOS GERADOS (qtde/dia) 

I 454,55 m/dia 5% 22,73 m/dia 

II 1.300 m/dia 5% 65 m/dia Ind. Têxtil 

III 2.500 m/dia 2% 50m/dia 

I 42,5 kg/dia 10% 4,25 kg/dia 

II 100 kg/dia 30% 30 kg/dia Ind. Metal – 
Mecânica 

III 300 kg/dia 20% 60 kg/dia 

I 1,73 m3/dia 5% 0,08 m3/dia 

II 2,27 m3/dia 30% 0,68 m3/dia Ind. Madeireira – 
Moveleira 

III 2,04 m3/dia 10% 0,20 m3/dia 

I 5.000 m/dia 5% 250 m/dia 

II 7.000 m/dia 3% 210 m/dia Papel, plástico e 
celulose 

III 909 kg/dia 10% 90,91 kg/dia 

Construção Civil I ------- 5% ------ 

Ind. Química I 545,45 kg/dia 0,20% 1,09 kg/dia 

 

 No quesito geração de resíduos sólidos a indústria, através de seu responsável técnico, 

apresentava uma porcentagem estimada de perdas, pois nenhuma empresa visitada 

possuía um controle rigoroso de seu sistema produtivo, o que dificultou a obtenção 

destes dados. Na indústria visitada no ramo da construção civil, por exemplo, a 

quantidade consumida e geração de resíduos não pôde ser obtida pelo desconhecimento 

do responsável técnico e pela dificuldade da quantificação da matéria-prima utilizada. 

 Discriminando o tipo de matéria-prima utilizada, conseqüentemente pode-se obter a 

descrição dos resíduos gerados e sua respectiva classificação. Na classificação proposta 

no inventário, busca-se estimar qual a classe o resíduo se enquadra segundo a NBR 

10.004/87, pois a correta classificação de acordo com a norma em questão necessitaria 

de ensaios laboratoriais específicos para os tipos de resíduos verificados. 

 De acordo com a NBR 10.004/87 são considerados resíduos sólidos os resíduos nos 

estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade 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 
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economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. Como visto 

anteriormente, de acordo com a NBR 10.004/87, os resíduos sólidos são classificados, 

por sua periculosidade, em Classe I (perigosos), Classe II (não-inertes) e Classe III 

(inertes). 

 Assim, considerando-se as definições estabelecidas acima, realizou-se a classificação 

dos resíduos declarados pelas empresas visitadas, apresentada no quadro 9. 

Quadro 9 – Classificação dos resíduos 

Atividade econômica Descrição dos resíduos Classificação (NBR 
10004) 

Ind. Têxtil 
Resíduos de materiais 

têxteis (retalhos de tecido e 
peças não-conformes) 

Classe II – Não-inertes 

Ind. Metal-mecânica Sucatas de materiais 
ferrosos Classe II – Não-inertes 

Ind. Madeireira – moveleira 
Resíduos de madeira 

(sobras não utilizáveis, 
sepilho e pó-de-serra) 

Classe II – Não-inertes 

Papel, plástico e celulose Resíduos de papel e 
papelão Classe II – Não-inertes 

Construção civil Resíduos metálicos e 
sobras de chapas de gesso Classe II – Não-inertes 

Ind. Química 
Resíduos minerais e 
resíduos químicos de 

aditivos e resinas 

Classe I – Perigosos 

Classe III - Inertes 

 

 O manejo dos resíduos gerados até o seu destino final é um processo complexo que 

envolve, geralmente, a coleta durante o processo produtivo, o acondicionamento, o 

transporte e armazenamento dentro da indústria, e a coleta e transporte para o local de 

tratamento ou disposição final. 

 Na etapa de acondicionamento dos resíduos, cuidados especiais devem ser tomados 

quanto ao tipo de recipiente que se utiliza para tal fim, como visto anteriormente na etapa 

de coleta. 

 Na maioria dos casos, as indústrias utilizam dois tipos de recipientes, sendo um menor 

junto aos pontos de geração e outro maior, instalado na área de armazenagem da 

indústria (geralmente contêineres e tambores). 

 Assim, os tipos de recipientes utilizados tanto para acondicionamento interno e externo 

verificados nas indústrias são apresentados no quadro 10. 
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Quadro 10 – Tipos de recipientes utilizados no acondicionamento 

ATIVIDADE ECONÔMICA TIPO DE RECIPIENTE 

Ind. Têxtil Recipiente plástico (tambor de 200 l e saco plástico); 
Recipiente de tecido (saco de tecido) 

Ind. Metal-mecânica Recipiente plástico (tambor de 200 l e 50 l); 
Recipiente metálico (tambor de 200 l e contêiner) 

Ind. Madeireira - moveleira

Recipiente de madeira (caixa de madeira); Recipiente 
plástico (tambor 200 l e saco plástico); Recipiente em 

alvenaria (caixa 5x3x0,70m); Recipiente metálico 
(sistema de exaustor-abafador) 

Papel, plástico e celulose 
Recipiente de papelão (barricas de papelão); 
Recipiente plástico (saco plástico); Recipiente 

metálico (contêiner) 

Construção civil Recipiente metálico (contêiner de entulhos) 

Ind. Química Recipiente plástico 

 

 Relacionando a presença de um tipo de material utilizado no acondicionamento com seu 

número de ocorrência dentro do total de empresas visitadas, podemos obter a relação 

demonstrada no quadro 11. 

Quadro 11 – Tipos de recipientes 

TIPO DE 
RECIPIENTE 

UTILIZAÇÃO (%)

Plástico 57 % 

Metálico 50 % 

Madeira 7 % 

Alvenaria 7 % 

Papelão 7 % 

Tecido 7 % 

 

 Ao contrário dos resíduos líquidos e gasosos, os resíduos sólidos necessitam ser 

transportados mecanicamente do ponto onde foi gerado até o local de tratamento ou 

disposição final. Dessa forma, os fatores de risco dividem-se, nesta fase, em transporte 

interno e transporte externo dos resíduos sólidos. 

 Com relação ao transporte dos resíduos, especificamente o transporte interno, 

representa um fator de risco quando feito de forma inadequada, para o pessoal envolvido 

no processo e para a instalação industrial. Assim, no levantamento realizado constatou-

se os seguintes dados, apresentados no quadro 12. 
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Quadro 12 – Transporte interno 

TIPO Nº DE 
INDUSTRIAS 

PORCENTAGEM 
(%) 

Manual 9 64,29 % 

Carrinho de mão 4 28,57 % 

Exaustor 1 7,14 % 

 

 O transporte externo de resíduos é uma prática que vêm se tornando comum, pois 

grande parte das indústrias não apresenta espaços apropriados e suficientes dentro de 

suas instalações para o tratamento e disposição dos resíduos. Verificou-se que na 

maioria das empresas, não há especificamente apenas um tipo de mecanismo utilizado 

para o transporte externo, sendo seus resíduos transportados por catadores de papel 

(manual), empresas particulares que reutilizarão estes resíduos (em caminhões, 

camionetes ou carros - mecânicos) e até pela coleta municipal (mecânico), ou seja, o tipo 

de equipamento utilizado é muito variado, o que dificulta a sua caracterização. 

 Tendo em vista a grande variedade de resíduos que pode ser gerada pelas indústrias, a 

destinação final e as formas de tratamento destes, deve-se levar em conta alguns 

critérios, como por exemplo, as quantidades geradas de cada tipo de resíduo, as 

características físico-químicas destes, o grau de periculosidade e os locais de estocagem 

temporária, sendo que a destinação final está diretamente relacionada com o tipo de 

resíduo gerado. 

 Na destinação final dos resíduos, os seguintes dados foram constatados, apresentados 

no quadro 13. 

Quadro 13 – Destinação final 

DESCRIÇÃO Nº DE 
INDUSTRIAS 

PORCENTAGEM 
(%) 

Reutilização/Reaproveitamento 10 71,43 % 

Coleta municipal 3 21,43 % 

Sistema de tratamento 1 7,14 % 

 

7. CONCLUSÃO 

 De acordo com as informações declaradas pelas empresas visitadas e com os 

resultados obtidos a partir da avaliação das mesmas, pode-se concluir que: 
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1. A maioria das empresas visitadas não possuía profissionais com conhecimentos 

básicos sobre gerenciamento de resíduos sólidos. Esta constatação baseou-se na 

avaliação das informações declaradas nos questionários, onde a quantificação dos 

resíduos sólidos gerados é uma estimativa de perda, sendo que esta situação é mais 

grave em indústrias de pequeno porte, e vários questionários, por exemplo, foram 

respondidos por funcionários do departamento de vendas ou de contabilidade, 

geralmente sem capacitação técnica na área em questão; 

2. Quanto à análise qualitativa dos resíduos levantados, constatou-se a maior geração de 

resíduos Classe II – Não-inertes; 

3. O reaproveitamento e a comercialização de produtos obtidos no tratamento e/ou 

separação dos resíduos gerados, tornou-se uma fonte de renda para as indústrias; 

4. Quanto ao acondicionamento dos resíduos, recipientes plásticos foram os mais 

utilizados pelas indústrias, principalmente tambores de 200 l, o qual apresenta boas 

características físicas de durabilidade e estanqueidade; 

5. Com relação ao transporte interno, constatou-se que em 64,29 % das indústrias 

visitadas este procedimento é realizado manualmente sem o auxílio de algum 

equipamento, o que representa um fator de risco em potencial, pois nem sempre o 

volume, peso e forma do recipiente é apropriado para o transporte manual; 

6. Quanto à destinação final, 21,43 % dos resíduos gerados são coletados no sistema 

municipal de coleta pública e depositados conjuntamente com resíduos domiciliares em 

lixões. Trata-se de uma destinação inadequada onde pode ocorrer a mistura de resíduos 

incompatíveis entre si, que pode ocasionar reações indesejáveis ou incontroláveis que 

resultem em conseqüências adversas. A correta destinação seria um aterro industrial 

onde há um controle mais rigoroso quanto à mistura de materiais incompatíveis e de 

proteção contra impactos ambientais, mas não existe no município nenhum tipo de 

instalação destinada a receber estes resíduos industriais; 

7. O tratamento adequado de resíduos foi verificado em apenas uma empresa visitada, 

no caso a indústria química. Trata-se de um sistema simples, onde os resíduos sólidos 

são separados através de decantadores e filtros da água utilizada para a lavagem dos 

tachos onde ocorre a mistura da carga mineral com resinas e aditivos para a produção de 

texturas aplicadas na construção civil. Assim, os resíduos sólidos (cargas minerais) 

podem voltar ao sistema produtivo como matéria-prima, e o efluente líquido resultante 

com resinas e aditivos é devidamente tratado e lançado na rede de esgoto; 

8. Os dados referentes ao universo de indústrias no município foram fornecidos num 

estado bruto, sendo necessário o refinamento dos mesmos, para que o estudo do 
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universo de amostragem fosse condizente com a situação real dos resíduos sólidos 

gerados. 

 Os resultados obtidos até então são satisfatórios, pois já é possível identificar algumas 

tendências quanto a qualidade, classificação e destinação final dos resíduos, e 

possibilitou também calibrar o inventário, onde este continuará a ser utilizado no escopo 

da seqüência do levantamento quali-quantitativo dos resíduos sólidos industriais no 

município de Maringá, estado do Paraná. 
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