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RESUMO – Cada vez mais as atividades industriais têm gerado resíduos de diversas 

tipologias e características. Gerenciar e destinar adequadamente esses resíduos tem sido uma 

das principais formas de evitar danos ao meio ambiente. Um mecanismo bastante eficaz para 

o controle da geração de resíduos é o inventário de resíduos que se baseia em um conjunto de 

informações que abrange dados desde a geração até a destinação final dos resíduos. O estudo 

foi realizado em uma indústria de beneficiamento de calcário de porte médio localizada no 

município de Arcos, MG. A coleta de dados foi realizada por meio da análise das planilhas de 

inventário de resíduos de um período de seis meses. A maior parte dos resíduos gerados no 

empreendimento compreende os resíduos de classe II, não perigosos, totalizando 77,72% do 

peso gerado. Todos os resíduos gerados são identificados, quantificados e destinados 

adequadamente para empresas ambientalmente licenciadas sendo os principais tipos de 

destinação a reciclagem, a reutilização e a incineração.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os desenvolvimentos de inúmeras atividades industriais geram cada vez mais resíduos 

sólidos, de diferentes tipologias, características e quantidades, que precisam ser gerenciados 

adequadamente para não causar danos ao meio ambiente.  

A redução e controle da geração de resíduos sólidos e sua destinação final certamente 

são um dos grandes desafios dos profissionais que trabalham com a área ambiental, sobretudo 

os resíduos gerados pelas indústrias. Orth, Baldin e Zatonelli (2014), descrevem a produção 

de resíduos industriais como uma das principais formas de degradação do meio ambiente. 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define resíduos industriais como 

aqueles gerados nos processos produtivos e instalações industriais, dentre os quais inclui-se 

também grande quantidade de material perigoso, que necessita de tratamento especial devido 

ao seu alto potencial de impacto ambiental e à saúde (BRASIL, 2010). 

 Orth, Baldin e Zatonelli (2014), destacam que os dados sobre resíduos industriais 

ainda são muito escassos e imprecisos, isso se deve em parte da falta de realização de 
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inventários sobre resíduos industriais em muitos estados brasileiros, inventário esse que é 

obrigatório desde 2002 com a aprovação da Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro 

de 2002. 

 Agravando o cenário Souza e Silva (1997), descrevem que a crescente geração de 

materiais e substâncias identificados como perigosos têm exigido soluções mais eficazes e 

investimentos maiores por parte de seus geradores e da sociedade de uma forma geral. No 

Brasil, porém como relatado pelas mesmas autoras, a expansão industrial, não segue um 

padrão espacial e esses resíduos passam a ser gerados em regiões nem sempre preparadas para 

processá-los ou, pelo menos, armazená-los adequadamente. 

 A classificação dos resíduos neste contexto passa a ser imprescindível para sua 

adequada destinação. A Norma ABNT NBR 10.004:2004, descreve que a classificação de 

resíduos sólidos envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, de 

seus constituintes e características, e a comparação destes constituintes com listagens de 

resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido (ABNT, 2004). 

Minas Gerais é o mais importante Estado minerador do país sendo responsável por 

aproximadamente 53% da produção brasileira de minerais metálicos e 29% de minérios em 

geral. A atividade de mineração está presente em mais de 250 municípios mineiros e mais de 

300 minas estão em operação (IBRAM, 2017). 

Arcos está localizada na porção sudoeste do estado de Minas Gerais, dentro da região 

tradicionalmente produtora de calcário denominada Província Cárstica de Arcos, Pains e 

Doresópolis. O município possui jazidas de calcário calcítico, dolomítico e magnesiano tendo 

a extração mineral como uma das principais fontes de economia do município. 

O intuito do estudo foi levantar a composição qualitativa e quantitativa dos resíduos 

gerados direta e indiretamente em uma empresa de beneficiamento de calcário de pequeno 

porte localizada no município de Arcos, MG. Para isso, buscou-se identificar as variações dos 

resíduos bem como a sua classificação. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado em uma indústria de beneficiamento de calcário 

situada na zona rural de Arcos no Centro Oeste de Minas Gerais.  

De acordo com a Deliberação Normativa (DN) n° 74/2004 a empresa é enquadrada em 

classe 5, porte médio e classificada no código B-01-09-0 - Aparelhamento, beneficiamento, 

preparação e transformação de minerais não metálicos, não associados à extração. A 

capacidade de produção do empreendimento é de 2.600.000 toneladas por ano. 
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A matéria-prima, calcário bruto, é adquirida de terceiros e a atividade principal da 

empresa compreende a área industrial que contém as unidades de britagem e moagem de 

calcário sendo constituída de áreas auxiliares como refeitório, banheiros, oficinas, escritórios 

e vias internas de acesso. 

Para análise dos resíduos gerados na empresa, inicialmente foi realizado um inventário 

com base na estimativa dos resíduos sólidos gerados em um período de seis meses, de janeiro 

a junho de 2017, considerando uma avaliação qualitativa e quantitativa e posteriormente feita 

uma classificação segundo as normas pertinentes. 

Para o inventário foram utilizadas informações como a taxa de geração, características, 

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

final dos resíduos sólidos gerados pela empresa.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Para a realização do inventário, foram levantados os pontos de produção de resíduos, 

sendo posteriormente feita a avaliação qualitativa e quantitativa, expressa na tabela 1. As 

quantidades informadas abaixo foram baseadas nos maiores volumes mensais de cada tipo de 

resíduo registrados pela empresa nos últimos 6 (seis) meses. 

 

Tabela 1: Estimativa de resíduos passíveis de serem gerados e suas quantidades estimadas. 

Resíduos 
Classificação 

NBR 10.004 
Quantidade/mês Destinação 

Papel e Plástico Classe II 540 kg Reciclagem 

Plástico (tipo PP) polipropileno Classe II  200 kg Reciclagem 

Madeira Classe II  3.300 kg Reutilização  

Borracha Classe II  3.180 kg Reciclagem  

Big-Bag Inservível Classe II  1000 kg Reutilização 

Sucatas metálicas Classe II  13.380 kg Reciclagem 

Óleo usado Classe I 1.100 kg Reutilização   

Lixo não reciclável Classe II 1.260 kg Aterro Sanitário Municipal 

Lodo de fossa séptica Classe II 3.940 kg ETE Municipal  

Eletrônico Classe II 50 kg Reciclagem 

Pneus Classe II 22 unid* Reutilização   

Orgânico Classe II 529 kg Reciclagem  

Vidros quebrados Classe II 60 kg Reciclagem 
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Lâmpadas Classe I 66 kg Reciclagem 

Materiais com óleo Classe I 4.470 kg Incineração 

Lama CSAO Classe I 2.270 kg Aterro Sanitário 

Filtros de ar automotivos Classe II 480 kg Incineração 

EPI’S Classe I 100 kg Incineração 

Total 37.135 kg/mês 

*um pneu pesa em média 55 kg. 

 

O único material que poderia ser considerado um resíduo gerado no processo 

industrial é na verdade um produto menos nobre, conhecido como moinha ou pó calcário 

contaminado, que tem como destinação sua comercialização, como um subproduto, sendo 

vendido por um preço mais baixo. 

Os resíduos relacionados ao processo industrial gerados em instalações de apoio, como 

oficina mecânica, são óleos lubrificantes usados, embalagens de óleo, pneus, sucatas 

metálicas e área de lavagem de veículos, baterias, borracha, madeira. 

Locais como os banheiros, refeitório e escritórios, geram resíduos de papel comum, 

latas de refrigerante, papel higiênico, copos e garrafas plásticas, guardanapos e pequenas 

embalagens plásticas.  

Todos os resíduos gerados são identificados, quantificados e destinados 

adequadamente para empresas ambientalmente licenciadas para tal atividade. 

Do montante de resíduos produzido pela empresa cerca de 22,28% são resíduos Classe 

I - Perigosos, e 77,72% resíduos Classe II - Não perigosos.  

Cabe destacar que, esses valores semelhantes são descritos no Inventário de Resíduos 

Sólidos da Mineração - Ano base 2015 da FEAM, onde 79,60% são classificados como 

Resíduos Classe II – Não Perigosos, correspondendo a 125.725,811 toneladas (MINAS 

GERAIS, 2016). 

Como forma de controle da geração de resíduos, verificou-se que dentro de seu 

planejamento estratégico, a empresa tem metas estabelecidas para a minimização da geração 

de resíduos, além de fazer campanhas constantes relacionadas ao meio ambiente voltadas para 

a redução do desperdício como economia de copos, papel, água e energia. 

 

4 CONCLUSÕES 

O único resíduo gerado diretamente no processo industrial é um produto menos nobre, 

conhecido como moinha ou pó calcário contaminado, que é comercializado por um preço 
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mais baixo. Os demais resíduos gerados são oriundos das instalações de apoio como as 

oficinas mecânica, banheiros, refeitório e escritórios. 

Com base no inventário de resíduos, foi avaliada a taxa de geração dos resíduos, os 

tipos de resíduos gerados mensalmente bem como a sua classificação, em perigosos e não 

perigosos.  

Diante dos resultados, observa-se que o montante de resíduos não perigosos é 

significativamente maior do que os resíduos perigosos.  

Para controle dos resíduos, o empreendimento faz um acompanhamento técnico 

mensal do volume gerado a fim de administrar a sua geração, armazenamento, transporte, 

tratamento, e disposição final de forma adequada e que atenda as legislações vigentes. Além 

do controle mensal dos resíduos gerados, a empresa também realiza campanhas relacionadas 

ao meio ambiente voltadas para a redução do desperdício como economia de copos, papel, 

água e energia bem como tem metas estabelecidas para a minimização da geração de resíduos. 
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