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INTRODUÇÃO 

O gerenciamento de resíduos sólidos industriais deve basear-se em ações preventivas 

preferencialmente às ações corretivas sob uma abordagem multidisciplinar, considerando que os problemas 

ambientais e suas soluções estão determinados não apenas por fatores tecnológicos, mas também por 

questões econômicas, físicas, sociais, culturais e políticas. (NASCIMENTO, 2006). Complementando esse 

pensamento, CAGNIN (2000), afirma a necessidade de se desenvolver um modelo de Gestão Ambiental que 

atenda às reais necessidades do mercado e que o mesmo tenha um apoio científico na avaliação dos 

resultados.  

Para que um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais (PGRSI) 

alcance a excelência, faz-se necessário o cadastramento e classificação qualitativa e quantitativa das 

correntes residuárias geradas pelas indústrias. Ambos os procedimentos são realizados durante a sua 

implantação e operacionalização (Ferreira Júnior, 2009). A resolução CONAMA 313/2002 vai de encontro às 

estas necessidades uma vez que dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.  

Quando da implantação do inventário, este possibilitará a construção de um banco de 

dados onde o reconhecimento das correntes residuárias será realizado através de códigos a fim de facilitar o 

manuseio das informações que será executado por especialistas, objetivando a identificação das empresas 

consumidoras daqueles subprodutos, viabilizando, desta forma, práticas da Ecologia Industrial1, como a 

aplicação da Simbiose Industrial (SI), Eco-Parque Industrial (EPI) ou mesmo ações de Produção Mais Limpa 

(P+L), a serem descritos mais adiante. (Ferreira Júnior, 2009) 

Diante deste contexto, considerando a necessidade da elaboração de Programa 

Estadual de Gerenciamento de Resíduos Industriais estabelecido pela resolução CONAMA 313/2002, a 

ausência de informações precisas sobre a geração, caracterização, tratamento, armazenagem, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos industriais gerados no Pólo Industrial de Manaus (PIM) e que 

esses resíduos podem apresentar características prejudiciais à saúde humana e ao ambiente, considerando 

também que é essencial à realização do Inventário Estadual de resíduos sólidos, sendo este um dos 

instrumentos da política de gestão de resíduos, esta pesquisa teve como objetivos: 

 

  

                                                 
1 A EI é uma Ciência, cuja visão Sistêmica, procura aperfeiçoar a totalidade do ciclo de vida de produtos, desde as matérias-primas, passando pelos 
produtos na sua forma final, componentes, produto obsoleto, até ao seu processamento em fim de vida.  Esta análise envolve a otimização de 
recursos materiais, energia e capital e informação. (GRAEDEL e ALLENBY, 1995; ERKMAN, 1997; ALMEIDA, 2006) 
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OBJETIVOS DA PESQUISA 

Objetivo Geral:  

Propor procedimentos de implantação do Inventário de Resíduos Sólidos Industriais no 

Estado do Amazonas, observando os princípios e práticas da Ecologia Industrial. 

 

Objetivos específicos: 

Observar o que dispõe a resolução CONAMA 313/2002;  

Determinar com base em estudos de caso procedimentos para implantação do 

inventário estadual de resíduos sólidos; 

Desenvolver um banco de dados para realização do inventário de resíduos sólidos 

industriais  

 

METODOLOGIA 

Para elaboração desta dissertação foram utilizados os seguintes recursos: pesquisa de 

campo com utilização de formulários, consulta a órgãos ambientais dos Estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Acre, e Paraná uma vez que estes já 

elaboraram o inventário de resíduos sólidos industriais; pesquisa bibliográfica livros envolvendo temas a 

respeito; normas técnicas NBR ISO 14000 e NBR 10004 e entrevista semi-estruturadas com Técnicos do 

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM.  

Assim, a pesquisa desenvolveu-se como o esquema abaixo:  

 

 METODOLOGIA 

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

•ARTIGOS CIENTÍFICOS 

•TESES E DISSERTAÇÕES 

•LIVROS 

•INTERNET 

Resolução CONAMA 313/2002 

Inventários Estaduais de RSI 

NBR ISO série 14000 

NBR ISO 10004 

Estudo de caso 

desenvolvido no Pólo 

duas rodas do PIM 

Determinação de  

procedimentos 

para implantação  

do IRSI 

 

Identificação dos 

parâmetros que 

devem balisar o 

banco de dados 

(formulário/entrevista) 

ESTADO DA ARTE  

Ecologia  

Industrial 

Banco 

de 

dados 

Proposições para  

implantação do  

PGRSI 

PGRSI – Programa de  Gerenciamento 

Resíduos Sólidos Industrias  

 

Processos 

 Arquivos/documentos 

 Dados 

 

 

Preparação do banco 

de dados 

  Decisão  

 
Alternativas de 

processos  

IRSI – Inventário de Resíduos Sólidos 

Industriais 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Analisando a situação dos demais Órgãos Ambientais do Brasil, observamos que a 

situação dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMA) são parecidas em alguns aspectos, 

principalmente referente à situação financeira e recursos humanos, geralmente os recursos são limitados, 

requerendo ajuda externa para efetuar um trabalho dessa natureza, a situação se agrava ainda mais quando 

o Estado possui uma diversidade maior de indústrias e grande extensão territorial. 

Dos órgão Estaduais de Meio Ambiente (OEMA) pesquisados, destacamos as 

dificuldades iniciais de conciliar os dados de empresas cadastradas pelas Federações das Indústrias com os 

registrados nas Juntas Comerciais, Secretaria da Fazenda e Órgãos Ambientais, em todos os casos há uma 

grande diferença, evidenciando que existem muitas indústrias operando sem registro e sem licenciamento 

ambiental. A solução adotada na maioria delas foi ignorar a sua situação legal das empresas e coletar as 

informações pertinentes ao inventário: avaliando a sua tipologia, porte e os resíduos gerados. Segundo os 

técnicos que participaram da elaboração do inventário nos Estados pesquisados, há uma grande diferença 

da quantidade de indústrias registradas na Junta Comercial em relação aos cadastradas nas Federações das 

indústrias, aparecendo em menor quantidade ainda nos registros licenciados nos OEMA. 

Dentre os problemas observados na experiências dos Estados pesquisados desçam-se:  

• incompatibilidade do programa de cadastramento dos inventários disponibilizado pelo 

IBAMA com os sistemas instalados nas empresas; 

• espaço insuficiente para inserção de informações em alguns campos; 

• Importação automática de dados de uma empresa para outra; 

• Impossibilidade de seleção da opção “outros resíduos – especificar” por mais de  uma 

vez; 

• ausência da unidade de medida kw; 

• impossibilidade de inserção de quantidades fracionadas como, por exemplo: 1,5 

t/ano; 

• dificuldades na exportação e importação dos dados gerados pelas empresas; 

• impossibilidade de geração do relatório consolidado. 

Analisando-se os formulários utilizados pelos Órgãos Ambientais pesquisados, pode-se 

identificar que os principais erros encontrados, referentes aos resíduos gerenciados, 

foram:  

• Problemas de erro de indicação nas unidades de quantificação (em quilos ao invés de 

toneladas).  
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• Problemas de distorções entre os vários destinos (Sem Destino Definido, Destino 

Indústria e Destino Externo 

• Discrepâncias de quantidade na destinação (indicação em quilos no total gerado e em 

toneladas no destino valores gerados e destinados diferentes para um mesmo resíduo); 

• Discrepância na classificação dos resíduos;  

A seguir, são listados alguns indícios da interpretação equivocada, destas informações: 

• Duplicidade nas informações sobre resíduos, indicados como em anos anteriores à 

mesma base de informações apontada no período de referência. Este problema pode ter 

sido induzido, principalmente, por características do próprio programa utilizado. 

• Indicação de resíduos que provavelmente já tinham recebido uma disposição final. 

• Indicação de resíduos que apresentam alta probabilidade de não estarem mais 

armazenados no período do Inventário. 

 

Com base em estudo feito sobre os inventários estaduais de resíduos sólidos industriais 

realizados nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Pernambuco, Acre, Paraná 

e Rio Grande do Sul e observando a resolução CONAMA 313 de 2002, foi estabelecido um escopo mínimo, 

de informações que devem constar na elaboração do relatório final: 

• Relação das Indústrias inventariadas e a inventariar por região econômica; 

• Indústrias inventariadas, por atividades, segundo a CNAE + tipologia regional; 

• Total de resíduos inventariado classes I e II; 

• Resíduos classes I e II, por tipologia e regiões; 

• Destinação final dos resíduos, por classe; 

• Total de armazenamento de resíduos na própria indústria, por classe e atividade; 

• Resíduos gerados nos anos anteriores aos últimos 12 meses (passivo), armazenados 

dentro e fora da indústria. 

 

O principal objetivo da realização do inventário de resíduos industriais através do 

sistema e metodologia propostos é de fornecer meios para se compreender informações sobre a geração, 

características, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição 

final dos resíduos sólidos gerados nas indústrias do Estado.  

Cabe salientar que a observância da resolução CONAMA 313/2002 aliada a sistemas de 

informações, a adoção de uma abordagem sistêmica como a EI se propõe, aliando os conhecimentos 

técnicos e científicos e interesses sociais e políticos, será possível a construção de propostas concretas 
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rumo ao desenvolvimento sustentável alinhado com as necessidades e expectativas de sustentabilidade do 

sistema industrial dentro da atual conjuntura econômica regional, nacional e global. 

 

 

CONCLUSÕES 

Ao final do estudo ficou claro que ao instituir este levantamento deve-se estar 

objetivando o controle sobre a geração, tratamento e destinação de resíduos industriais no Estado do 

Amazonas, e possibilitar a observância ao princípio da informação ambiental considerando que este princípio 

aponta o direito que cada indivíduo tem de acesso adequado a informações de que disponham as 

autoridades públicas ambientais. A realização do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Industriais 

consiste num primeiro e importante passo neste sentido, por meio da identificação e avaliação dos resíduos 

industriais no Estado do Amazonas e para o estabelecimento de ações voltadas para a implantação de uma 

política que direcione o uso sustentável dos recursos naturais assim como propostas de soluções para o 

melhor tratamento, armazenamento e destinação dos RSI dando prioridade ao uso de tecnologias limpas e a 

integração de diferentes processos produtivos através da reciclagem, reuso e uso de materiais não 

convencionais em substituição a matérias-primas extraídas diretamente do ambiente.  

Nesta pesquisa, pôde-se observar que a criação de uma base de dados a partir do 

levantamento das reais condições de geração, tratamento e destinação dos RSI proveniente do PIM torna 

possível identificar as interações existentes entre indústrias e destas com o ambiente no qual estão 

inseridas. Entende-se que através de uma visão sistêmica como a proporcionada pela Ecologia Industrial 

torna-se possível perceber, conhecer e compreender a complexidade em lidar com problemáticas tão 

emergentes como é o caso da questão ambiental frente à crescente necessidade de se produzir mais com 

menos recursos, e da crescente exigência da sociedade por uma maior responsabilidade sócio-ambiental por 

parte de iniciativas públicas e privadas. E assim, caminhar para na direção de uma sociedade mais justa, 

economicamente viável e ambientalmente comprometida com o presente e com as futuras gerações.   

Ao término da pesquisa e em comparação a ações já adotas por outros Estados 

brasileiros é possível apontar os benefícios gerados através do inventário de resíduos em conjunto com as 

práticas da Ecologia Industrial em quatro dimensões: Ambiental, Política, econômica, Social.  
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