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RESUMO 

Canhedo Júnior, SG. ANÁUSE DOS CADRis DA REGIONAL CETESB 

SANTO ANDRÉ - 2001: CONTRIBUIÇAO PARA O GERENCIAMENTO DE 

REsiDUOS SÓUDOS INDUSTRIAIS PERIGOSOS NO ESTADO DE SÃO 

PAULO. Slo Paulo; 2005. [Dissertação de Mestrado apresentada à 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Slo Paulo) 

O gerenciamento adequado de resíduos sólidos, em especial dos Resíduos 

Sólidos Industriais Perigosos, é essencial à manutenção da qualidade 

ambiental e promoçlo da saúde pública. Leis federais e estaduais regulam a 

matéria sem, entretanto, abranger todos seus aspectos. O Estado de Slo 

Paulo utiliza há cerca de vinte anos, como ferramenta importante para o 

controle do gerenciamento de resíduos industriais, o Certificado de 

Aprovaçlo para Destinação dos Resíduos Industriais- CADRI. A análise de 

tal instrumento contribui para o gerenciamento de resíduos sólidos 

industriais perigosos por meio da verificaçlo do fluxo das infonnaçOes 

contidas no documento (CADRI), bem corno das dificuldades enconraclas 

pelos geradores para sua utilizaçlo. Objetivo. Discutir o gerenciamento dos 

resíduos sólidos industriais perigosos no Estado de Slo Paulo, a partir da 

anãlise dos CADRis emitidos pela Regional Santo André da CETESB, no 

ano de 2001, a fim de contribuir pa-a sua melhoria. llatodologie Prcl se 

atiiVr o objetivo, a metodologia adotada compreendeu duas etapas: análise 

dos 276 CADRis aefeteutes à residiiOS pe1 ... emitidos no ..a de 2001 

pela Regional Santo André da CETESB; aplicaçlo de 63 roteiros de 

entrevista aos paafissionais respo~ISiNeis pela enisslo do docanedD em 

empresas geradoras de residuos pe(.gosos. Resultados. A pesquisa indica 

que 55% dos RSI Peligosos geradas pela ragiolral no período slo enuia b 

para fora do Estado, sendo que deste total 55,7% é enviado para co
processamento. Dentro do Estacm de Slo Paum, 83,45% dos residrDS 

perigosos s1o f&iXOC8SSados. 52,4% dos entrevistados afirmou enviar seus 

resíduos pe(.gosas pa1l fora do Estado de Slo Paulo, sendo que 27.3% dos 

entrevistados afirrnou fazê-lo em raz1o do menor custo para a destinação e 



63,6% alegaram a falta de tecnologias que atendam a demanda no Estado 

de São Paulo. Ressalta-se ainda que para 71,5% dos entrevistados o CADRI 

foi considerado documento de fácil preenchimento e que 66.7% das 

indústrias pesquisadas consideram o CADRI uma ferramenta eficiente para 

o controle dos RSl Perigosos no Estado. Conc\usio. Com base nos 

resultados obtidos na pesquisa, conclui-se que o CADRI apresenta 

problemas com relação a aspectos pontuais, como a falta de uniformidade 

com relação às unidades de medida utilizadas para quantificação dos 

resíduos e existência de problemas relacionados com a classificação do 

resíduo, o que impossibilita a soma dos voh .. mes destinados aos receptores 

de resíduos, bem como uma comparação com outros geradores. Identificou

se, ainda, casos os resíduos foram enviados para destinação em locais que 

distam 3000 km de seu ponto de geração, para modalidades de destinação 

existentes dentro do Estado de São Paulo. Destaca-se que o gerenc;8ner*) 

de resíduos sólidos industriais perigosos no Estado de São Paulo é bem 

definido por normas que disdpinam de forma suplementai a questlo, nlo 

abrangendo, enbetanto, todos seus aspectos fu'ldamentais, requerendo, 

assim, controle mais rigoroso, bem como uma padr'onizaçlo de seus 

procedimentos. 

Descritores: Resíduos Sólidos Industriais; GererK:iamenlo de Resíduos 

Sólidos; CADRI; Meio Ambiente; Saúde Ambiental. 



ABSTRACT 

Canhedo Júnior, SG. ANALYSIS OF THE INDUSTRIAL SOUD WASTE'S 

DESTINATION APPROVAL CERTIFICATE (CADRIS) FROM CETESB'S 

REGIONAL AGENCY SANTO ANDRÉ - 2001: CONTRIBUTION FOR 

HAZARDOUS INDUSTRIAL SOLID WASTES MANAGEMENT AT THE 

STATE OF SAO PAULO. SAo Paulo: 2005. [Thesis presented to the School 

of Public Health (Faculdade de Saúde Pública) of the University of S-çao 

Paulo] 

Solid wastes proper management. specially considering industrial hazardous 

solid waste management. is essencial for maintaining environmental quality 

and for promotting public health. Although there are federal and state 

legislation regulating this subject, they do not regulate ali aspects regardinsg 

waste management The State of São Paulo established and uses for the 

past twenty years as na important tool for industrial solid wastes 

management control, the Industrial Solid Waste's Destination Approval 

Certificate (CADRI). The analisis of this tool contributes to improve 

hazardous industrial solid wastes management by verifying the flow of 

informations obtained from the document (CADRI), as well as analyzing the 

difficulties encountered by the wastes generators who are responsible for 

filling up and using the document Objec:tive. Diswss hazardous industrial 

solid wastes management at the State of São Paulo by analysing the 

Industrial Solid Waste's Destination Approval Certificate (CADRI) sent by 

CETESB's Regional Agerw;y Santo André at the year of 2001, in order to 

contribute for its improving. Mathods. The present researdl was dfNeloped 

in two different stages: analisis of the 276 CADRls which refered hazardous 

industrial solid wastes sent in 2001 by CETESB's Regional /Jqerq Sar*» 

André and 63 interviews with protessionals who were responsible for filling 

up the CADRis at the was1es generators industries. Rtsulls The resean:h 

indicates that 55% of the hazardous industrial solid wastes generated at the 

agency during 2001are sent: to other States outside of Slo Paulo. and 55.7% 

is sent to co-processing. Regarding the wastes which destination stays inside 



the State of São Paulo, 83,45% are re-processed. 52,4% of the interviewed 

professionals affirmed that they send their hazardous wastes to other States 

and 27,3% affirmed that the reason for doing so is lower costs, as 63,6% 

affirmed that they do so because of the lack of technology considering the 

demand at the State of São Paulo. For 71 ,5% of the interviewed 

professionals, the Industrial Solid Waste's Destination Approval Certificate 

(CADRI) was considered easy to fill in, and 66.7% of the researched 

industries considered the CADRI an effiCient tool for hazardous industrial 

solid wastes contrai at the State of São Paulo. Conclusion. Based on the 

results obtained at the present research, it was concluded that the Industrial 

Solid Waste's Destination Approval Certificate (CADRI) presents some 

specific problems regarding lack of uniformity considering the units used to 

measure the amount of wastes, as well as problems regarding wastes 

classification, which makes the sum of destined waste volume impossible for 

the waste disposal facility. lt was also identified cases where wastes were 

destined to facilitieds which were located 3000 km from its generator for 

treatment technologies that could be encountered within the State of São 

Paulo. lt is important to emphasize that hazardous industrial solid wastes 

management at the State of São Paulo is defined by suplementary 

regulation, which do not regulate ali fundamental aspects regarding wastes 

management; demanding a better contrai, as well as a standartization of the 

proceedings. 

Descriptors: Industrial Solid Wastes, Solid Wastes Management, Industrial 

Solid Waste's Destination Approval Certificate (CADRI); Environment; 

Environmental Health. 
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Capitulo 1 lntroduçl!ío 

1. INTRODUÇÃO 

"Não menos de 5, 2 milhões de pessoas, 
entre elas 4 milhões de crianças menores de 
cinco anos, morrem a cada ano devido a 
enfermidades relacionadas com os resíduos." 
Agenda 21 Global 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Atualmente, em conseqüência do crescimento das populações 

urbanas e do desenvolvimento industrial, a questão dos resíduos sólidos 

passou a constituir um sério problema de saúde pública (OLIVEIRA 1988). 

Segundo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico- OECD, que congrega 25 países de diversas partes do mundo, 

a geração de resíduos por parte de seus países membros, no ano de 2001 

foi de cerca de 4 bilhões de toneladas, incluindo-se os de origem domiciliar, 

agrícola, industrial, entre outros (UNEP 2001 ). 

Nesse sentido, LEÃO (1998) coloca que, como decorrência dos 

processos produtivos em geral, e notadamente dos industriais, resíduos dos 

mais diferentes tipos são gerados e, conseqüentemente, lançados no 

ambiente. Alguns destes materiais, por suas propriedades intrínsecas, são 

considerados perigosos, pois podem contribuir para um aumento da 

morbidade e da mortalidade nas comunidades expostas. 

Os resíduos sólidos são gerados pelas mais diversas fontes tais como 

indústrias, residências, portos, aeroportos entre outros (CEMPRE 1999). 

Porém, os resíduos provenientes de processos industriais e classificados 

segundo a NBR 10004 como Perigosos- Classe I (ABNT 2004), requerem 

1 



Gapltu/o 1 Jntroduçl§o 

atenção especial em virtude de suas características físico-químicas e 

toxicológicas. 

Com relação à geração de resíduos perigosos, dados referentes aos 

países signatários da Convenção da Basiléia que trata da movimentação 

transfronteiriça de resíduos perigosos, indicam que durante os anos de 2000 

e 2001, foram gerados no mundo cerca de 318 milhões de toneladas deste 

tipo de resíduo e, ainda segundo este mesmo relatório, acredita-se que este 

número seja bem maior devido às dificuldades para o levantamento dos 

dados (UNEP 2001 ). 

No Brasil, o acelerado processo de industrialização observado em 

algumas regiões, desde meados da década de 1970, aliado à expansão 

demográfica ocorrida no mesmo período, tem acarretado um aumento 

considerável na produção de Resíduos Sólidos Industriais Perigosos - RSI 

Perigosos (ROCCA 1993). 

Apesar de grande parte dos resíduos industriais causarem danos à 

saúde, se dispostos de forma inadequada, Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico, realizada no ano de 2000, revelou que, dentre todos os 

municípios brasileiros com serviços de limpeza e/ou coleta de resíduos 

sólidos, 88,4% não têm controle sobre a disposição dos resíduos sólidos 

industriais. A pesquisa revela ainda que, dos municípios que coletam este 

tipo de resíduo, apenas 8,26% os dispõe em aterro de resíduos especiais 

(ABRELPE 2003). 

Estes dados indicam que dos mais de 5.500 municípios brasileiros, 

cerca de 52 dispõe de medidas adequadas para destinação dos resíduos 

sólidos industriais comuns, o que leva a afirmar que para os RSI Perigosos, 

que necessitam de medidas especiais para destinação, este número deva 

ser ainda menor. Este fato deve-se, entre outros motivos, aos altos 

investimentos necessários para a implantação de sistemas de destinação de 

RSI Perigosos que dificultam a implantação dos mesmos. 

2 



capitulo 1 lntroduçllo 

Ademais. ALVES (1999) coloca que, apesar dos esforços dos órgãos 

ambientais na fiscalização e controle e do setor produtivo em minimizar e 

reciclar seus resíduos. as quantidades totais geradas e a toxicidade destes 

têm aumentado, agravando assim. os problemas ambientais e, 

conseqüentemente, os de saúde pública. ambos decorrentes principalmente 

de uma destinaçao inadequada. 

Além do fato citado, com relação ao aescimento da quantidade e 

toxicidade dos resíduos, GÜNTHER (1998) afinna ainda que a disposição 

sem controle ambiental e sanitário de resíduos industriais. muitos dos quais 

sem passar por qualquer processo de tratamento prévio para minimizar seu 

potencial poluidor. é uma causa importante da contaminação de áreas. A 

descarga não controlada de resíduos industriais pode trazer problemas de 

poluição do ar, da água e solo, além do risco de contaminação de animais e 

pessoas. 

Destaca-se que, diferentemente das questões ligadas à poluição do ar 

e das águas, cujas ações de controle datam desde o século XVII , LEÃO 

(1998) coloca que os primeiros casos relatados de contaminação de áreas 

(solo). decorrentes de descargas inadequadas de resíduos perigosos, foram 

identificados nos Estados Unidos e Holanda somente na década de 1970. 

No ano de 2001 , levantamento realizado pela OECD identifiCOu 

475.000 áreas contaminadas, em 13 de seus países membros. sendo os 

custos relativos a descontaminação de tais áreas estimado em US$ 330 

bilhões (HARJULA 2001 ). 

No Brasil, até cerca do início da década de 80, as autoridades 

ambientais, e mesmo a sociedade em geral, não haviam dado a atenção 

necessária para o problema dos RSI Perigosos. Como conseqüência deste 

fato observou-se, nos últimos anos, um aumento importante na identificação 

de áreas contaminadas e, portanto, de populações expostas ás substancias 

perigosas em virtude da disposição inadequada destes resíduos. Estas 

áreas dizem respeito não só a disposições ocorridas atualmente. mas 

3 



Capitulo 1 lntroduçljo 

também a contaminações ocorridas em décadas passadas, que somente 

agora foram identificadas. 

Somente no Estado de São Paulo, segundo o último levantamento 

efetuado pela Companhia de Tecnologia em Saneamento Ambiental -

CETESB (2005), desenvolvido em convênio técnico com a agência de 

cooperação Alemã, Deutsche Gesellschaft für Technisdle Zusammenarbeit 

- GTZ, das 1.336 áreas contaminadas identificadas no Estado, 298 áreas, 

ou seja, o equivalente à 23% do total, são decorrentes de atividades 

relacionadas a resíduos e à industria, oriundos de um gerenciamento 

inadequado de RSI Perigosos (CETESB 2005). 

Nesse sentido, recente pesquisa publicada pelo Ministério da Saúde 

identificou cerca de 1 ,3 milhão de pessoas expostas aos perigos da 

contaminação ambiental, ou seja, pessoas que habitam ou estão próximas 

as 15 mil áreas contaminadas identificadas em todo o País. Ressalta-se que 

o Estado de São Paulo foi apontado neste documento como a região mais 

crítica do País, com cerca de 470 mil pessoas expostas (MS 2004). 

Como exemplos de casos de contaminação de áreas por Resíduos 

Sólidos Industriais Perigosos - RSI Perigosos, no Estado de São Paulo, 

pode-se citar o caso do Condomínio Barão de Mauá, no município de Mauá, 

e do Aterro Mantovani, localizado na cidade de Santo Antonio da Posse. 

Durante o início dos anos 90, uma área de 160 mil m2 pertencente à 

Companhia de Fabricação de Peças (COFAP) foi utilizada como aterro 

industrial clandestino. Porém, no ano de 1993, esta área foi vendida à 

Cooperativa Habitacional Nosso Teto, que lá construiu o Condomínio Barão 

de Mauá, condomínio residencial autorizado pela prefeitura, com base em 

parecer que declarava que o terreno "não havia sido utilizado para depósito 

de lixo orgânico ou de produtos que possam trazer riscos à saúde dos 

moradores". Os estudos realizados posteriormente no local revelaram que as 

4.000 pessoas residentes na área estavam expostas à presença de 44 

4 
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substâncias perigosas, destacando-se dentre estas a presença do benzeno, 

conhecidamente cancerígeno (SANTOS 2003). 

Em relação ao Aterro Mantovani, este recebeu resíduos sólidos 

industriais perigosos de mais de 61 indústrias, no período de 1974 a 1987. 

No entanto, devido às falhas na contenção do aterro houve vazamento de 

resíduo para o lençol freático. Análises posteriores indicaram contaminação 

de parte da população com benzeno. Este caso merece destaque não só 

pela dimensão do passivo, da ordem de 320.000 toneladas, mas também 

pelo custo para remediação da área, estimado em cerca deUS$ 10 milhões, 

custo este que deverá ser dividido entre o proprietário do empreendimento e 

as empresas que destinaram seus resíduos ao local (CAMPANILI2002). 

Outros casos de contaminação por destinação inadequada de RSI 

Perigosos podem ser citados como, por exemplo, os casos de contaminação 

por chumbo, identificados recentemente, sendo um no município de Santo 

Amaro da PurifiCaÇão, no Estado da Bahia, e na cidade de Bauru, Estado de 

São Paulo. Ressalta-se, desta forma, a importância da busca de ações mais 

eficazes no ambito do gerenciamento e controle dos RSI Perigosos, a fim de 

se evitar a geração de passivos ambientais e conseqüente exposição de 

populações aos agravos desse material. 

Dentro do cenário exposto, identifica-se que, para o equacionamento 

dos problemas relacionados aos RSI Perigosos, é fundamental um sistema 

de gerenciamento efiCiente, para que o controle sobre todas as etapas do 

processo, da geração à destinação final dos resíduos, reduza a possibilidade 

de uma disposição inadequada ou uma modalidade de tratamento ineficiente 

que, conseqüentemente possa comprometer a qualidade ambiental e a 

saúde pública. 

Gerenciamento de RSI Perigosos é o conjunto de ações tomadas 

desde a geração do resíduo até sua disposição final, conhecido como 

controle do "berço ao túmulo", estas ações visam evitar ou minimizar os 

efeitos nocivos relacionados aos RSI Perigosos e são relativas aos 
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procedimentos de geração, armazenamento, transporte para o local de 

destinação, tratamento e finalmente à disposição final do resíduo (EPA 2000; 

CALLAN & THOMAS 2000). 

Assim, o objetivo de um sistema de gerendamento de resíduos 

perigosos é o de assegurar seu manejo adequado e racional. Isto deve 

ocorrer desde a sua geração até a sua disposição final, estabelecendo-se as 

responsabilidades de todos os participantes do processo de gestão, bem 

como dos órgãos e instituições governamentais reladonados à questão 

(LEÃO 1998). 

É importante destacar que, para disciplinar a questão dos resíduos 

sólidos, é fundamental a existência de políticas públicas que dêem as 

diretrizes para o estabeledmento do sistema de gerendamento de resíduos, 

abordando todos os seus aspectos. Entretanto, no Brasil, desde 1991, está 

em discussão, no Congresso Nadonal, o Projeto de Lei 203191, que visa 

estabelecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cujo objeto foi 

amplamente discutido entre os vários setores da sodedade; no entanto, 

atualmente, este projeto encontra-se paralisado, sendo suspensas as 

discussões. 

A falta de diretrizes com relação à questão dos resíduos contribui para 

a existênda de conflitos entre Estados, e também entre Municípios, acerca 

da disposição de RSI, como, por exemplo, em relação à movimentação de 

RSI Perigosos que são gerados em uma determinada região (que se 

benefida dos luaos desta geração), para serem dispostos em outras, as 

quais irão arcar com os impactos ambientais e de saúde pública 

(VALVERDE 2004). 

Estes conflitos ocorrem, pois os órgãos ambientais estaduais acabam 

por disdplinar a questão de forma não integrada, impondo diferentes níveis 

de restrição para a destinação de RSI Perigosos. Nesse sentido, ALVES 

(1998), afirma que apesar de São Paulo gerar o maior volume de resíduos, o 

licendamento de fornos de indneração de RSI Perigosos no Estado é 
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considerado um dos mais restritivos do Brasil, o que pode estar induzindo a 

queima de grande parte destes resíduos perigosos em outros Estados. 

Observa-se, no entanto, que para suprir a referida falta de políticas e 

ações em nível federal, alguns estados brasileiros elaboraram ferramentas 

próprias para o controle destes resíduos, na tentativa de disciplinar a 

questão da geração e destinação dos RSI Perigosos. 

Um exemplo é o caso do Estado de São Paulo, que conta, desde 

1986, com uma ferramenta denominada Certificado de Aprovação para 

Destinação de Resíduos Industriais - CADRI. Este documento tem a 

finalidade de certificar o encaminhamento dos resíduos industriais aos locais 

de destinação autorizados pelo órgão ambiental, sendo desta forma uma 

importante ferramenta de controle da destinação dos RSI Perigosos gerados 

no Estado de São Paulo. O CADRI está em vigor e vem sendo utilizado há 

quase duas décadas, sendo sua análise de grande importância para o 

conhecimento de suas vantagens, bem como para a proposição de possíveis 

melhorias, sendo este um dos focos do presente trabalho. 

O CADRI é um certificado emitido pela regional da CETESB na qual 

está inserido o gerador do resíduo, cuja finalidade é autorizar o envio do RSI 

Perigoso para o local de destinação adequado. Para tanto, é necessário que 

este local esteja devidamente licenciado pela CETESB para execução da 

atividade proposta, isto quer dizer que a empresa receptora deve estar 

licenciada para destinar o resíduo na quantidade e no tipo recebido, caso 

contrário o CADRl não é emitido. 

Desta forma, a presente pesquisa consiste em um estudo desta 

ferramenta, em uma das 36 agências ambientais em que a CETESB divide o 

Estado de São Paulo, a fim de se verificar, entre outros aspectos, o papel do 

CADRI dentro do atual sistema de gerenciamento de RSI Perigosos no 

Estado, bem como as vantagens e desvantagens da utilização desta 

ferramenta por parte dos geradores, com o intuito de identificar possíveis 
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oportunidades de melhoria no processo de gerenciamento de RSI Perigosos, 

no Estado de São Paulo. 

Como cenário de estudo, foi escolhida a Regional da CETESB de 

Santo André, composta pelos municípios de Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 

da Serra, analisando-se os CADRis emitidos durante o ano de 2001. 

Optou-se por esta Regional pelo grande volume e diversidade de 

indústrias, e conseqüente geração de RSI Perigosos, pois trata-se de uma 

das regiões mais industrializadas do País, sendo desta forma de grande 

importância para o Estado de São Paulo. 
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2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 -AsPECTOS TÉCNICOS 

Com a finalidade de auxiliar o entendimento dos aspectos 

relacionados aos resíduos sólidos, é necessário o estabelecimento de 

alguns conceitos fundamentais relacionados ao objeto de estudo, bem como 

do contexto no qual a presente pesquisa esta inserida. 

A Associaçao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, por meio da 

norma NBR 10004, de Novembro de 2004, define resíduo sólido como 

"resíduos nos estados sólidos e semi-sólido, que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agríoola, de serviços e 

varrição. Ficam incluídos nesta definiçao os lodos provenientes de sistemas 

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

controle da poluiçao, bem oomo determinados líquidos cujas particularidades 

tomem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam para isso soluções técnicas em face a melhor tecnologia 

disponível. " (ABNT 2004). 

Os resíduos sólidos sao gerados pelas mais diversas atividades, 

assim, de acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado de Lixo 

Municipal (CEMPRE 1999), os resíduos sólidos podem ser classificados de 

acordo com sua origem em: 

• Domiciliar, aqueles provenientes das residências, constituído por 

restos de alimentos, produtos deteriorados, garrafas, embalagens 

e uma grande diversidade de outros itens; 

• Comercial, oriundos dos diversos estabelecimentos comerciais e 

de serviços, tais como supermercados, restaurantes, bancos bares 

etc.; 
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• Público, são aqueles originados dos serviços de limpeza pública 

urbana, como: vanição de vias públicas, limpeza de praias, galeria, 

córregos, podas de arvore, feiras livres etc.; 

• Serviços de Saúde e Hospitalar, são os resíduos que contém ou 

podem conter microrganismos patogênicos, gerados por hospitais, 

laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias; compostos por, 

agulhas, seringas, bandagens, tecidos vivos, sangue, remédios 

com prazo de validade vencidos etc.; 

• Agrícola; resíduos sólidos das atividades agrfcolas e da pecuária, 

como embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração, restos 

de colheita etc.; 

• Entulho, conhecidos como resíduos de construção e demolição, 

composto por restos de obras, solos e escavações, etc. é 

geralmente um material inerte passível de reaproveitamento; 

• Industrial, aquele originado nas atividades dos diversos ramos da 

indústria, tais como, metalúrgica, química, petroquímica, 

alimentícia. Nesta categoria, inclui-se a grande maioria do lixo 

considerado tóxico. 

Quanto aos seus riscos potenciais para o meio ambiente e para a 

saúde pública, os resíduos sólidos são classificados também pela norma 

ABNT NBR 10004, a fim de que, a partir desta classificação, sejam definidos 

critérios para manuseio, tratamento e disposição adequados dos mesmos. 

De acordo com a NBR 10004, os resíduos são classificados em: 

Classe I - Perigosos: são os que apresentam riscos ao meio 

ambiente e à saúde pública, devido as suas características físico

químicas e toxicológicas e, portanto, exigem tratamento e destinação 

final especial. 

Classe 11 - Nlo-Perlgosos: são aquele que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I, definidos nos termos da norma. 
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Classe 11 A - Nio Inertes: Aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I - perigosos ou de resíduos classe 

11 B - inertes, definidos nos termos da norma. Os resíduos classe 11 A 

-não inertes podem ter propriedades tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. 

Classe 11 8 - Inertes: são quaisquer tipos de residuo que, quando 

amostrados de forma representativa e submetidos a um contato 

dinâmico ou estátioo com água destilada ou deionizada, à 

temperatura ambiente, conforme teste de solubilização, não tiveram 

nenhum de seus componentes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se os 

padrões de aspecto cor, turbidez e sabor. São os resíduos que não se 

degradam ou não se decompõem quando dispostos no solo, como 

restos de construção, os entulhos de demolição, pedras e areias 

retirados de escavações. 

Assim, entende-se como Resíduo Sólido Industrial Perigoso o resíduo 

sólido de origem industrial e classificado segundo a NBR 10004 como 

Classe I - Perigoso, por apresentar risoos à saúde e ao meio ambiente, e 

que necessita, desta forma, de medidas de destinação especiais. 

Os Resíduos Sólidos Industriais Perigosos - RSI Perigosos podem ter 

uma composição bastante diversificada que pode incluir, por exemplo, 

cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, 

fibras, borracha, metal, escórias, vidros e cerâmicas, entre outros. Observa

se também que os RSI Perigosos não se restringem somente à escória 

proveniente de um processo industrial, mas também à todo e qualquer 

material que por ventura possa ter sido contaminado oom o resíduo durante 

a operação do empreendimento, intencionalmente ou por acidente. 
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2.2 ·AsPECTOS lEGAIS 

Atualmente, mais de 400 milhões de toneladas de RSI Perigosos são 

gerados por ano no mundo inteiro. Cerca de 10% deste total cruza as 

fronteiras entre países. Grandes depósitos de ácidos corrosivos, produtos 

orgânicos sintéticos, metais tóxicos e outros resíduos representam uma séria 

ameaça à saúde das pessoas e aos ecossistemas, causando contaminação 

das águas subterrâneas e outros tipos de poluição (LEMOS 2001 ). 

Para se ter uma idéia melhor deste panorama, estima-se que na 

década de 80 cerca de 5 milhões de toneladas de resíduos tóxicos eram 

exportados anualmente pelos países industrializados para países do Leste 

Europeu e países em desenvolvimento (LEMOS 2001 ). 

A preocupação com relação às questões ligadas ao gerenciamento de 

resíduos sólidos perigosos tem início no começo da década de 70, com a 

identificação das primeiras áreas contaminadas por disposição irregular, 

porém em nível mundial somente no ano de 1988 foi realizada a primeira 

conferência para discussão da questão da movimentação transfronteiriça de 

resíduos perigosos. 

Assim, na tentativa de disciplinar a questão da movimentação de RSI 

Perigosos, foi realizada na cidade suíça de Basiléia, em 1988, a Conferência 

promovida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente -

PNUMA. Esta Conferência contou com a participação de 105 países e da 

União Européia, que assinaram o documento denominado Convenção da 

Basiléia para o Controle dos Movimentos Transtronteiriços de Resíduos 

Perigosos e sua Disposição, este documento entrou em vigor a partir do ano 

de 1992, e tem como objetivos principais: 

• minimizar a geração de resíduos perigosos (quantidade e 

periculosidade); 
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• controlar e reduzir o movimento transfronteiriço de resíduos 

perigosos; 

• dispor os resíduos o mais próximo possível da fonte geradora; 

• proibir o transporte de resíduos perigosos para países sem 

capacitação técnica, administrativa e legal para tratar os resíduos 

de forma ambientalmente adequada; 

• auxiliar os países em desenvolvimento e com economias em 

transição na gestao dos resíduos perigosos por eles gerados; 

• trocar informações e tecnologias relacionadas ao gerenciamento 

ambientalmente adequado de resíduos perigosos. 

Cabe ressaltar a importância da Declaração da Basiléia, como o 

instrumento de controle da movimentação de RSI Perigosos em nível 

mundial, sendo que atualmente já são 163 os países signatários do 

documento. Salienta-se que somente Haiti, Afeganistão e Estados Unidos, 

não ratifiCaram formalmente a Declaração (BASE L sd). 

Em relação ao Brasil (FREITAS 2001) coloca que em muitas áreas 

urbanas, a inadequada disposição final dos resíduos industriais perigosos 

em lixões, nas margens das estradas ou em terrenos baldios é ainda uma 

alternativa utilizada para a solução do problema, o que compromete a 

qualidade ambiental e de vida da população. 

De fato, apesar da disposição irregular de resíduos diretamente no 

solo ser uma prática empregada no Brasil, ainda não existe no País uma 

polrtica nacional que discipline e regulamente a questão, que é tratada em 

nível federal por legislações de controle da poluição ambiental, que dão 

orientações gerais ao tema. Dentre esta, podem ser citadas como exemplo: 

• Decreto Lei 1.413175 (BRASIL 1975), que dispõe sobre o controle 

da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais, 

e que tem em seu artigo 1 o o seguinte texto ·As indústrias 
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instaladas ou a se instalarem em território nacional são obrigadas 

a promover as medidas necessárias a prevenir os inconvenientes 

e prejuízos da poluição e contaminação do meio ambiente"; 

• Decreto 76.389fl5 (BRASIL 1975), que dispõe sobre as medidas 

de prevenção e controle da poluição industrial e que define 

poluição ambiental como sendo "qualquer alteração das 

propriedades físicas químicas ou biológicas do meio ambiente, 

causadas por qualquer forma de energia ou de substância sólida, 

líquida ou gasosa, ou combinação de elementos despejados pelas 

indústrias, em níveis capazes, direta ou indiretamente de": 

1 - prejudicar a saúde, a segurança e o bem estar da 

população; 

11 - criar condições adversas às atividades sociais e 

econômicas; 

111 - ocasionar danos relevantes à fauna e a outros recursos 

naturais; 

• Constituição Brasileira (BRASIL 1988), que, em seu Artigo 225, 

dispõe sobre a proteção ao meio ambiente, e em seu§ 3°declara 

que • As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarao os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar ou não os danos causados."; 

• Lei 6.938/81 (BRASIL 1981), que estabelece a Política Nacional de 

Meio Ambiente, a qual determina a obrigatoriedade de 

licenciamento ambiental junto a órgão estadual para a construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, bem como os 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental; 
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• Decreto 96044/1988, que regulamenta a Lei 7092/1983 e 

determina as normas para o transporte rodoviário de produtos 

perigosos (BRASIL 1988); 

• Lei de Crimes Ambientais 9.605198, que responsabiliza, 

administrativa, civil e penalmente a ação de "causar poluição de 

qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar 

em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora• (BRASIL 1998). 

Como visto, apesar da questão dos resíduos sólidos não ter, ainda, 

uma política pública específica, o tema é abordado por outras legislações 

como a Carta Magna, e por demais legislações de caráter federal, que 

disciplinam a questão. Além deste fato, existe uma série de resoluções do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, que tratam a questão, 

entre as quais podem ser citadas: 

• Resolução CONAMA: N° 313/02 (CONAMA 2002) "Dispõe sobre o 

Inventário Nacional de Residuos Sólidos Industriais"; 

• Resolução CONAMA: N° 258, (CONAMA 1999) "Determina que 

as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam 

obrigadas a coletar e dar destinação final ambientalmente 

adequadas aos pneus inservíveis"; 

• Resolução CONAMA: N° 257, (CONAMA 1999) "Estabelece que 

pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, 

cádmio, mercúrio e seus compostos, tenham os procedimentos de 

reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final 

ambientalmente adequados"; 

• Resolução CONAMA: N° 023196 (CONAMA 1996) "Regulamenta a 

importação e uso de resíduos perigosos"; 

• Resolução CONAMA: N° 006/88 (CONAMA 1988rDispõe sobre o 

licenciamento de obras de resíduos industriais perigosos"; 
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Ressalta-se aqui que o CONAMA é o órgão de caráter consultivo e 

deliberativo do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, sendo que 

suas resoluções têm força de lei. Desta forma, estas resoluções consistem 

em uma ferramenta fundamental para disciplinar a questão dos RSI 

Perigosos no Brasil, no presente momento. 

O Estado de São Pauto, pioneiro nas ações de controle de poluição 

ambiental, destacando-se aqui a criação da primeira agência estadual de 

controle ambiental do País, a CETESB criada em 1973, não tem ainda 

estabelecida, até o presente momento, sua Política Estadual de Resíduos 

Sólidos, política esta que se encontra em discussão pela Assembléia 

Legislativa do Estado, porém sem previsão para conclusão de seus 

trabalhos. 

Ainda com relação ao Estado de São Paulo, LEÃO (1998) coloca que 

para melhor entendimento do controle da poluição por resíduos sólidos no 

Estado, é importante relembrar o contexto do controle ambiental no final da 

década de 70 e meados da década de 80, época da elaboração da lei de 

prevenção à poluição ambiental no Estado. Neste período, os conceitos 

relativos ao gerenciamento de resíduos sólidos não estavam consolidados e 

não existia densidade técnica e política para implementar um controle, 

mínimo que fosse, neste campo de atuação. 

Como resultado, observa-se o fato de que no Decreto 8.468/76, que 

aprova o regulamento da Lei 997/76 (SÃO PAULO 1976), que dispõe sobre 

a prevenção e o controle da poluição ambiental no estado, tem em seu texto 

poucos pontos que abordam a questão dos resíduos sólidos, mais 

precisamente os artigos 51 a 56, podendo, dentre estes, serem citados: 

• Art 51 •Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, 

infiltrar ou acumular no solo resíduos, em qualquer estado da 

matéria, desde que, poluentes na forma estabelecida no artigo 3° 

deste regulamento". 
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• Art. 52 "O solo somente poderá ser utilizado para destino final de 

resíduos de qualquer natureza, desde que sua disposição seja 

feita de forma adequada, estabelecida em projetos específicos de 

transporte e destino final, ficando vedada a simples descarga ou 

depósito, seja em propriedade pública ou particular." 

Cabe ressaltar, ainda com relação à Lei 997fl6 e o Deaeto 8468n6 

que esta, quando da sua promulgação, proibia o fluxo de resíduos entre as 

diferentes regiões dentro do Estado, assim como dos resíduos oriundos de 

outros estados. Mais tarde este artigo foi suprimido, devido às dificuldades 

das diferentes regiões do estado de se adequarem a esta norma. 

Assim, no Estado de São Paulo o que se observa é a ocorrência de 

situação semelhante ao mencionado anteriormente em âmbito federal, ou 

seja, apesar da inexistência de uma política estadual específica para 

disciplinar a questão dos resíduos sólidos, existem legislações que 

estabelecem orientações gerais, por tratar de ações de controle à poluição 

ambiental. 

No entanto, cabe ressaltar que, apesar da existência de um 

arcabouço legal que disciplina, de forma complementar, a questão dos 

resíduos sólidos, existe a necessidade do estabelecimento de uma política 

específica para o tema, tanto em nível estadual quanto federal, considerando 

todos os problemas relacionados, muitos dos quais não contemplados pela 

atual legislação, como, por exemplo, diretrizes para a movimentação entre 

estados de RSI Perigosos. 

Além do estabelecimento destas políticas, a fiscalização e imposição 

efetiva de sanções são formas de assegurar a minimização dos problemas 

relacionados aos resíduos sólidos. Como exemplo, destaca-se o caso da 

Resolução CONAMA 313102 (CONAMA 2002), que obriga os Estados a 

inventariarem a geração de seus RSI Perigosos. Esta Resolução tinha como 

prazo para apresentação final dos trabalhos o ano de 2004; no entanto, até o 

presente momento, somente 9 Estados concluíram esta exigência. 

17 



Capftulo2 Revisao Bibliográfica 

Atualmente, uma das principais questões relacionadas ao 

gerenciamento dos resíduos sólidos é a falta de instrumentos que produzam 

dados confiáveis, seja no ambito estadual ou no federal, e que subsidiem um 

banco de dados com informações quantitativas e qualitativas a respeito dos 

RSI Perigosos gerados. A falta de destes dados sobre geração e destinação 

de resíduos industriais perigosos no Brasil tem dificultado, tanto o 

diagnóstico da situação, quanto a elaboração de ferramentas ou ações de 

entrentamento para o encaminhamento destas questões. 

Caso os inventários estaduais de resíduos sólidos já estivessem 

concluídos, estes poderiam favorecer a elaboração do Projeto de Lei 203191, 

que visa estabelecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos e que há 14 

anos vem sendo discutido no Congresso Nacional, pois o conhecimento das 

características de geração e destinação dos RSI Perigosos poderia contribuir 

para o estabelecimento de uma política mais específica para solução dos 

problemas relacionados aos resíduos sólidos. 

2.3 ·GERENCIAMENTO DE RESiDUOS SóUOOS INDUSTRIAIS PERIGOSOS 

Gerenciamento de RSI Perigosos é o conjunto de ações tomadas 

desde a geração do resíduo até sua disposição final, conhecido como 

controle do ·berço ao túmulo", estas ações visam evitar ou minimizar os 

efeitos nocivos relacionados aos RSI Perigosos e são relativas aos 

procedimentos de geração, armazenamento, transporte para o local de 

destinação, tratamento e finalmente à disposição fmal do resíduo (EPA 2000; 

CALLAN & THOMAS 2000). 

O objetivo de um sistema de gerenciamento de resíduos perigosos é 

o de assegurar seu manejo adequado e racional. Isto deve ocorrer desde a 

sua geração até sua disposição final, estabelecendo-se as 

responsabilidades de todos os participantes do processo de gestão, bem 

18 



Capitulo 2 RevisJk) Bibliográfica 

como dos órgãos e instituições governamentais relacionados à questão 

(LEÃO 1998). 

Observa-se assim, que um sistema de gerenciamento de RSI 

Perigosos é composto tanto por ações que envolvem o gerador, a empresa 

contratada para o transporte do material, o receptor do resíduo; quanto do 

órgão ambiental que tem a função de estabelecer as normas que disciplinam 

o processo, bem como a fiscalização destas normas a fim de garantir seu 

cumprimento. 

No Brasil, a falta de normas e legislações específicas para o 

estabelecimento de um sistema de gerenciamento de RSI Perigosos, 

unificado, resultou no desenvolvimento de procedimentos próprios, por parte 

dos estado, para a solução das questões relacionadas aos resíduos. 

No caso do Estado de São Paulo o gerenciamento de RSI Perigosos 

é definido por normas e procedimentos de controle especifJCOS para cada 

envolvido no processo, sejam, geradores, transportadores ou receptores do 

resíduo. 

De acordo com a Lei Estadual997f76 e o Decreto 8468f76 (São Paulo 

1976), a responsabilidade sobre o controle das ações relativas à destinação 

de RSI Perigosos, fica a cargo da CETESB. A CETESB é composta por 36 

agências ambientais, cada qual responsável por uma região do Estado. 

Estas agências por sua vez são agrupadas em onze escritórios regionais 

distribuídos estrategicamente pelo Estado, constituindo assim uma rede que 

abrange a totalidade de municípios do Estado de São Paulo. 

Assim, no cumprimento de suas atribuições, a CETESB vem, desde a 

década de 80, atuando sistematicamente com ações relativas ao 
gerenciamento de RSI Perigosos. Em 1983, foi implantado o Programa de 

Controle da Poluição por Resíduos Industriais em Cubatão, que foi ampliado 

em 1986 para as regiões do Vale do Paraíba, Campinas e Sorocaba. 

Iniciaram-se, então, os levantamentos de resíduos industriais em todo o 
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Estado, a partir da seleção de fontes prioritárias de geração e o 

estabelecimento de procedimentos de controle específicos. O primeiro 

\nventárto de resíduos industriais foi realizado pela CETESB, para o período 

1988/89, e contou com uma amostra de 1.470 indústrias selecionadas 

(CETESB 1997). 

Identifica-se assim, que o gerenciamento de RSI Perigosos no Estado 

de São Paulo vem se estabelecendo desde o início da década de 80. Sendo 

uma de seus objetivos o controle sobre todos os participantes do processo, 

sejam, geradores, transportadores ou os receptores dos resíduos. 

2.3.1 ·CoNTROLE DOS GERADORES 

Com base na experiência adquirida na sistematização das 

informações dos levantamentos dos resíduos sólidos industriais, foi instituído 

no ano de 1986, por força da Resolução CETESB 026/86, um instrumento 

para o controle do destino dos RSI Perigosos gerados no Estado, 

denominado Certifteado de Aprovação para Destinação de Resíduos 

Industriais - CADRI. A finalidade deste documento é garantir que os RSI 

Perigosos tenham uma disposição adequada, evitando assim, possíveis 

danos decorrentes da disposição inadequada deste tipo de resíduo. 

De acordo com o Procedimento para Controle de Resíduos Sólidos 

Industriais da CETESB (CETESB 1997), a emissão do CADRI é obrigatória 

para todos os tipos de resíduos prioritários (Classe 1), para a aprovação de 

seu envio para correta destinação, seja ela reprocessamento, 

armazenamento, tratamento, disposição final, entre outros, em 

empreendimentos licenciados ou autorizados pela CETESB, indusive para 

testes. O procedimento poderá ser estendido para resíduos não-prioritários 

(Classe 11 A ou 8), nos casos em que a instalação de destinação exija o 

documento ou haja interesse da regional CETESB, devido, por exemplo, o 

grande volume de resíduo Classe 11-A gerada. A competência para a 
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emissão do CADRI é da regional, ficando facultada consulta à área de apoio 

em resíduos sólidos ou a instância superior, quando houver necessidade. 

A emissão do CADRI consiste assim, na verificação das informações 

relativas à destinação do resíduo, entre as regionais; a qual está inserido o 

gerador e a em que se encontra o receptor do resíduo, a fim de se identificar 

se a empresa que está sendo contratada para efetuar a destinação do 

resíduo está licenciada para fazê-lo. 

O processo para a emissão do CADRI pela CETESB consiste dos 

seguintes passos: 

1. Solicitação por parte do gerador da guia a ser preenchida denominada 

"Solicitação de", conforme apresentado no Anexo I; 

2. Preenchimento do formulário CADRl; 

3. Preenchimento do impresso denominado Memorial de Caracterização 

de Empreendimento - MCE - Resíduos Industriais - Folha Adicional Anexo 11, 

com as seguintes informações: 

a) descrição do local de destino, com endereço 

b) atividade e código, segundo o IBGE 

c) código do reslduo, segundo a ABNT 10004 

d) descriçao/origem do resfduo, descrever sucintamente o processo 

pelo qual o resíduo foi gerado 

e) descriçao do estado flsico do reslduo, se sólido, pó/poeira, líquido, 

lodo ou pastoso 

f) se orgfmico ou inorgânico; composição aproximada, no caso de 

resíduos semi-sólidos, incluir o teor de sólidos totais, ponto de fulgor, 

para os suspeitos de conter materiais inflamáveis e teor de cianetos e 

sulfetos, para aqueles com suspeita de sua presença. 
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g) método utilizado, indicar a metodologia utilizada na determinação 

da composição do resíduo (exemplo - estequiometria, bibliografia ou 

outros). 

h) acondicionamento para remessa, tipo de embalagem ou 

acondicionamento aplicado ao resíduo para sua remessa ao local de 

destino- códigos da reso,ução CONAMA n° 06, de 16/06188. 

4. Carta de Anuência, emitida pela empresa de destinação do resíduo; 

5. Ucença e autorização específica do órgão ambiental do Estado de 

destino, quando se tratar de encaminhamento a outro Estado; 

6. Comprovante de pagamento: no ato de entrega da documentação 

completa e correta. A guia para pagamento do valor correspondente à 

análise e expedição do CADRI é calculada com base na regulamentação 

pertinente vigente. Após efetuado o pagamento, o correspondente 

comprovante deve ser entregue na regional na qual está inserido o gerador 

para ser anexado à documentação; 

7. Procuração, quando for o caso. 

De posse da documentaçao necessária, esta é apresentada à 

regional na qual está inserido o gerador e caso as informações estejam 

adequadas, o certificado é emitido autorizando o envio do RSI Perigoso para 

a destinação especificada, na quantidade estabelecida no documento. Este 

documento deve permanecer de posse da empresa geradora. 

Cabe ressaltar, que a CETESB poderá indeferir a emissao do CADRI 

por desconformidade com as normas vigentes, ou solicitar ao gerador 

informações adicionais, como por exemplo: 1) análises complementares, 

para melhor identificação do resíduo; 2) proposta de outro tipo de tecnologia 

que seja mais adequada para a destinação do resíduo. 

Uma vez este processo concluído, pelo fato do CADRI não ter 

validade, o RSI Perigoso pode continuar sendo destinado à empresa 
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certificada até que o órgão ambiental solicite um novo documento. Este fato 

pode ocorrer por meio da verificação da CETESB que houve alteração no 

volume ou nas características do resíduo, ou por problemas com a empresa 

de destinação. 

Com relação a novos empreendimentos, a emissão do CADRI é parte 

integrante do processo de licenciamento da atividade industrial, onde deve 

ficar caracterizada a estimativa do volume de geração do resíduo, e a 

destinação final proposta. 

Identifica-se assim, que dentro do processo de gerenciamento de RSI 

Perigosos no Estado de São Paulo o CADRI é uma ferramenta fundamental 

para o controle da destinação destes resíduos, sendo que seu 

funcionamento visa garantir que o RSI Perigoso teve uma destinação 

adequada, evitando o possível comprometimento da qualidade ambiental. 

2.3.2 • CoNTROLE DOS TRANSPORTADORES 

A pesar do da obrigação das empresas de transporte de produtos 

perigosos a constituírem cadastro na CETESB, com a finalidade de se 

verificar, entre outras informações, treinamento do motorista para transporte 

de produtos perigosos e a adequação do veículo ao transporte do produto, o 

transporte do RSI Perigosos não é objeto de controle do órgão ambiental, 

ficando esta função a cargo do Ministério dos Transportes, conforme Deaeto 

96044/1988, que regulamenta a Lei 7092/1983 (BRASIL 1988). 

No entanto, sem a documentação de transporte, mesmo com a 

autorização para envio do resíduo à destinação. este não poderá deixar a 

empresa geradora sem a documentação exigida pelo Decreto 96044/1988. 

Assim, para o transporte de produtos perigosos nas estradas brasileiras, 

incluindo-se nestes os RSI Perigosos, é necessário: 
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• Nota fiscal, ou declaração, da empresa geradora para a 

empresa de destinação constando, o volume e a descrição do 

resíduo. Ressalta-se que o valor desta nota pode ser simbólico, 

utilizado somente por questão do transporte, pois sobre os resíduos 

não recaem impostos como o ICMS, por exemplo. 

• Manifesto para Transporte de Resíduos - MTR, com os dados 

do gerador e do receptor, descrição do resíduo e as características do 

transportador, que incluem, o número do cadastro da empresa de 

transporte na CETESB, nome do motorista que deve ter treinamento 

para transporte de produtos perigosos, forma de acondicionamento do 

resíduo e o trajeto percorrido pelo veículo. Além do colocado, o 

veírulo deve ter a identificação correspondente para transporte de 

produtos perigosos, conforme Anexo 111. 

• Ficha de emergência e envelope de transporte, que deve 

acompanhar o resíduo durante todo o percurso, esta ficha contém 

informações sobre os riscos oferecidos pelo material, as medidas de 

emergência que devem ser tomadas em caso de acidentes e as 

ações para o caso de contato do resíduo com pessoas expostas. 

Estas informações devem ser seguir padrões de preenchimento 

estabelecido pelas normas NBR; destacando-se entre estas, a NBR 

7500, que identifica manuseio, movimentação e armazenamento de 

produtos no transporte terrestre; e NBR 9735, referente ao conjunto 

de equipamentos para emergência. A ficha de emergência contém 

ainda os telefones que devem ser acionados em caso de acidente 

como o da CETESB, Defesa Civil e Bombeiros, conforme Anexo IV. 

O Manifesto para Transporte de Resíduos - MTR deve, além das 

informações descritas anteriormente, ser assinado por todos os envolvidos 

no processo, tanto geradores, transportadores e destinação final. É parte 

integrante deste documento também, o número das licenças ambientais de 

cada um dos participantes no processo, o número do CADRI que autoriza o 
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envio do resíduo para a destinação e o código da Organização das Nações 

Unidas- ONU para produtos perigosos. 

Como controle deste processo, cada parte envolvida deve ter as 

respectivas cópias da documentação, a fim de que a autoridade competente 

possa verificar as infonnações, quando solicitadas, conforme Anexo V. 

2.3.3- CoNTROLE DOS RECEPTORES 

De acordo com o Decreto 8468/1988, Art. 57 "Para efeito de obtenção 

das licenças de instalação e de funcionamento, consideram-se fontes de 

poluição:". 

VIII - serviços de coleta, transporte e disposição final de lodos ou 

materiais retidos de unidades de tratamento de água, esgotos ou de 

resíduos industriais (SAo Paulo 1988). 

Desta forma, identifica-se que o controle das empresas de destinação 

de RSI Perigosos começa desde o processo de licenciamento do 

empreendimento, que deve respeitar as normas estabelecidas pelo órgAo 

ambiental para a execução do tipo de empreendimento proposto. 

No entanto, com relação ao controle dos resíduos que sAo 

encaminhados para estas empresas, a CETESB determina que sejam 

enviados relatórios semestrais sobre o aporte de RSI Perigosos. Neste 

relatório devem estar desaitas as quantidades recebidas, os tipos de 

resíduos destinados, e a fonte de geração destes resíduos. Os relatórios de 

recebimento dos RSI Perigosos devem ainda ser remetidos semestralmente 

à regional CETESB na qual está inserida a empresa de destinação do 

resíduo. 

Estes relatórios sao fundamentais para o fechamento do circuito 

geração e destinação, pois por meio da análise destes documentos é 
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possível identificar se efetivamente o resíduo gerado, e autorizado para a 

destinação, foi encaminhado para a empresa certificada, garantindo-se 

assim que este não saia do controle do órgão ambiental. 

Verifica-se assim, que o sistema de gerenciamento de RSI Perigosos 

no Estado de São Paulo é composto por diversas etapas, todas 

fundamentais para o andamento do sistema. Uma destas etapas é o controle 

da destinação dos RSI Perigosos, este controle se da por meio da emissão 

do CADRI pela CETESB, com a finalidade de certificar que todos os RSI 

gerados no Estado tenham uma destinação adequada. Assim, a análise 

desta ferramenta; bem como a verificação de questões relativas ao 

gerenciamento de RSI Perigosos no Estado, por parte dos profissionais 

diretamente ligados à questao, visa contribuir para a melhoria do 

gerenciamento dos RSI Perigosos no Estado de São Paulo, e conseqüente 

preservação da qualidade ambiental. 

2.4 -INVENTÁRIOS DE RESÍDUOS SóUDOS INDUSTRIAIS 

Dentro do processo de gerenciamento de RSI Perigosos, uma 

ferramenta importante para o planejamento das ações a serem tomadas é a 

construção dos inventários de resíduos. Estes inventários, segundo ainda a 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - Fepam 

(Fepam 2002) visam coletar informações sobre a geração, características, 

armazenamento, transporte e destinação dos resíduos sólidos gerados por 

determinadas tipologias industriais. Condui ainda que esse processo é 

essencial para o estabelecimento de uma política nacional, e até mesmo de 

políticas estaduais eficazes na gestao dos resíduos. 

Estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (SP) (FGV 2003), 

afirma que a realização sistemática de inventários de resíduos industriais 

pode fornecer informações importantes que ampliem o entendimento dos 

problemas relacionados com a geração dos resíduos, auxiliam na 
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identificação de ações prioritárias para seu gerenciamento e de 

oportunidades para sua minimização ou não-geração e, ainda, para a 

adoção de tecnologias mais limpas de produção, com vistas à eficiência das 

operações e ao melhor desempenho ambiental das empresas. 

A realização destes inventários é uma obrigação legal, pois segundo a 

Resolução CONAMA 313102, os estados são obrigados a implementar seus 

respectivos inventários estaduais sobre a geração de RSI Perigosos. Porém, 

de acordo com Freitas (2001 ), fatores como escassez de recursos, mão de 

obra especializada, entre outros, dificultam a elaboração destes 

levantamentos. 

Reafirmando esta posição, técnicos do Banco Mundial, em relatório 

de 1998, apresentado ao Governo do Brasil (World Bank In: FGV 2003 p.9), 

sobre a gestão dos problemas da poluição do País, apontou que, em virtude 

da deterioração macroeconômica e especialmente da situação fiscal dos 

estados, diversos órgãos estaduais de meio ambiente - OEMA's, sofreram 

grave dedínio nos últimos anos. Estes fatos podem ser um dos motivos 

pelos quais muitos Estados brasileiros não iniciaram a elaboração de seus 

inventários, dado a dimensão do trabalho e conseqaentemente a 

necessidade de pessoal especializado para a sua realização. 

Desta forma, sabe-se até o final dos anos 90 muito poucas ações 

haviam sido tomadas no país, no sentido de se realizar inventários sobre a 

geração de resíduos, restringindo-se a algumas iniciativas isoladas de 

estados do sudeste-sul, notadamente São Paulo, Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul. 

Para tentar solucionar este problema, no ano de 2000, a Secretaria 

Nacional da Qualidade Ambiental (SQA), do Ministério do Meio Ambiente, 

com o apoio do IBAMA e do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), 

desenvolveu e iniciou a implementação de um Programa Nacional de 

Inventários de Resíduos Sólidos Industriais em todo o país. Em uma primeira 

etapa, foram aprovados projetos de 12 estados (PR, MT, ES, MG, PE, CE, 
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GO, RS, RN, MS, AP e PB). A iniciativa deste programa visa ao melhor 

entendimento das questões que envolvem os resíduos sólidos industriais, 

para o estabelecimento de diretrizes que contemplem a melhoria do 

processo de gerenciamento dos RSI em âmbito nacional. 

Pode-se identificar assim, que existe um descompasso quanto à 

realização dos inventários, pois, se por um lado havia a necessidade legal 

de realização destes inventários até o final de 2004, por outro se sabe que 

muitos estados nao iniciaram este trabalho. 

Observa-se assim, que o conhecimento da realidade nacional a 

respeito da geração de RSI Perigosos pennanecerá desconhecida até que 

esses trabalhos estejam concluídos, em todos os estados da Federação. 

2.5 -GERAÇÃO DE RESIOUOS SóLIDOS INDUSTRIAIS 

No Brasil, a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de 

Resíduos - ABETRE, em estudo publicado no ano de 2003 denominado 

"Panorama das Estimativas de Geração de Geração de Resíduos 

Industriais· colocou que o Brasil produz, anualmente, 2, 7 milhões de 

toneladas de RSI Perigosos, no entanto, segundo o mesmo estudo, 

atualmente é conhecido o destino final de cerca de 600 mil toneladas/ano, as 

quais sao tratadas por empresas ligadas à entidade (FGV 2003). 

Na Tabela 1 sao apresentados dados de geração de resíduos sólidos 

para seis Estados brasileiros 
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Tabela 1 - Geração de residuos sólidos industriais em alguns 

Estados brasileiros 

Unidade da Geraçlo de Residuoa (t/ano) 
Federaçlo 

Cla-1 Classe 11 Classe 111 Total 

SP1 535.615 25.038.167 1.045.895 26.619.677 

RJ2 293.953 5. 768.562 (*) 6.062.515 

RS3 205.326 1.404.732 25.632 1.635.690 

PR4 634.543 15.1 06.393 (*) 15.740.936 

PE5 12.622 1.325.791 4.071 1.342.483 

G06 4.405 1.486.969 (*) 1.491.374 

Fonte: (FGV 2003) 

1. CETESB. Inventário de Resíduos Industriais, 1996. Universo da amostra: 1.432 unidades 
industriais. 
2. FEEMA Relatório de atividades do Projeto Controle Ambiental, setembro 2000. Dados 
originais referentes à geração mensal de reslduos nas indústrias fluminenses no perlodo 
1996-2000: geração total de reslduos = 505.209,66 t/mês; geração de reslduos perigosos 
(Classe I) = 24.496,11 t/mês. 
3. FEPAM. Relatório sobre a geração dos reslduos sólidos na região hidrográfica do 
Gualba, agosto 2002. Os dados são do ano de 2000 e referentes a 9.341 unidades 
industriais localizadas na região. 
4. IAP. Inventario Estadual de Reslduos Sólidos Industriais - Diagnóstioo, dezembro 2002. 
Universo da amostra: 683 unidades industriais. 
5. CPRH-GTZ. Inventário de Reslduos Sólidos Industriais, 2001. Universo da Amostra: 100 
unidades industriais. 
6. Agência Ambiental. In: Resol - Noticias, 18 de janeiro de 2003 (ww\v.resol.com.br). Os 
dados apresentados são parciais e oobrem um universo de 75 unidades industriais. 
(*) Reslduos não perigosos 

Observa-se pela análise da Tabela 1, que os dados á respeito da 

geração de RSI Perigosos no Brasil foram desenvolvidos com metodologias 

diferentes, bem como são relativos a períodos diferentes. Um exemplo é o 

volume de RSI Perigoso gerado pelo Estado do Paraná em comparação com 

o Estado se São Paulo que é responsável por quase 50% do valor bruto da 

produção industrial nacional e, no entanto aparece, segundo o inventário de 

RSI Perigoso, com uma geração 15% menor que o Estado do Paraná, 

responsável por de 6% do valor bruto da produção industrial nacional. 
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Segundo o inventário realizado pela CETESB (1996), somente no 

Estado de São Paulo são gerados, anualmente, 535 mil toneladas de RSI 

Perigoso e 25 milhões de toneladas de resíduos Classe 11. A principal 

atividade geradora de resíduos perigosos é a indústria química, a qual gera 

177 mil t/ano, o que corresponde á cerca de 33% do total de RSI Perigoso 

gerados no Estado, conforme dados da Tabela 2. 

ALVES (1996) reforça este entendimento quando afirma que as 

indústrias tradicionalmente responsáveis pela maior produção de resíduos 

sólidos perigosos são a metalúrgica, a de equipamentos eletro-eletrônicos, 

as fundições, a química e a de couro e borracha. 

Tabela 2 - Geração de RSI Perigosos no Estado de São Paulo, por tipo 

de atividade, 1996. 

Geração de Geração de 
Indústria Residuos Classe I Indústria Residuos Classe I 

(x 1.000 t/ano) (x 1.000 t/ano) 

Química 177,4 Material Elétrico 10,3 

Material 
116,8 Mecanica 5,5 

Transporte 

Couros e Peles 76,3 
Produtos 

3,3 Alimentares 

Metalúrgica 76,3 
Produtos 

3,2 Farmacêuticos 

Minerais não 
28,0 Têxtil 2,6 

metálicos 

Papel e 
26,7 Outros 9,3 Papelão 

Fonte: CETESB. Inventário de Resfduos Industriais, 1996. 

Apesar destes dados da CETESB serem os únicos referenciais 

disponíveis até o momento com relação ao volume de resíduos industriais 

gerados no Estado de São Paulo, estes apresentam uma grande 

defasagem, devido ao fato do respectivo inventário ser realizado com 

informações coletadas em 1992, portanto, mais de uma década atrás. Vê-se 
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assim, portanto, que no Estado de São Paulo atualmente não existem 

infonnações estruturadas e atualizadas a respeito da geração de resíduos 

sólidos industriais. 

Com relação aos diferentes perfis de geração de RSI Classe I 

apresentados nos Estados brasileiros é apresentada a seguir a Tabela 3, 

que traz as quantidades de resíduos gerados por tipo de atividade industrial 

no Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2002. 

Tabela 3 - Geraçio de RSI Perigosos, por tipo de atividade, no Estado 

do Rio Grande do Sul, 2002 

Indústria Geraçio de RSI Perigosos - (tlano) 

Couro 106.899 Têxtil 1.373 

Química 29.334 Diversas 1.293 

Mecânica 18.017 Borracha 1.186 

Calçados 13.769 Gráfica 1.130 

Metalúrgica 11.080 Plástico 411 

Papel 7.127 Minerais não metalicos 366 

Alimentar 6.634 Madeira 309 

Elétrico-eletrônico 2.445 Bebida 215 

BenefiCiamento resíduos 2.055 Fumo 146 

Móveis 1.517 

Fonte: FGV 2003 

Pela análise dos dados apresentados, na Tabela 3, observa-se que 

há uma diferença nos perfis de geração dos resíduos, isto é, os tipos de 

resíduos gerados, variam de um Estado para outro. Este fato se deve aos 

diferentes níveis de industrialização que apresentam as diversas regiões do 

país. Desta fonna, as características de seus resíduos também variam de 

acordo com o tipo de indústria predominante na região, com o tipo de 

matéria prima utilizada e volume de produção. 
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2.6 ·DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SóLIDOS INDUSTRIAIS 

Assim como os processos industriais geram diversos tipos de 

resíduos, cada qual com suas especificidades, muitas também são as 

formas para equacionar o problema. Na tentativa de esclarecer melhor a 

questão da destinação dos resíduos industriais, aqui entendida como as 

formas de recuperação, tratamento e disposição utilizadas para evitar os 

impactos decorrentes destes materiais, é apresentado um resumo das 

principais tecnologias de tratamento e formas de disposição de resíduos 

sólidos. 

ROCCA (1993) entende que os processos de tratamento de resíduos 

têm como objetivo submetê-los a reações físicas, químicas ou biológicas, 

objetivando a perda de suas características de periculosidade ou a redução 

de volume. 

Apesar da existência de um grande número de técnicas de tratamento 

para resíduos, atualmente, o que se verifica é a utilização de algumas 

tecnologias mais difundidas e há mais tempo estabelecidas. apresentando, 

assim, um custo mais baixo que as tecnologias de ponta. 

As tecnologias de tratamento mais utilizadas são: 

- lncineraçao - eliminação ou transformação de um resíduo em um 

material menos tóxico e com menor volume por decomposição 

térmica e oxidação (ACIJ 2002). 

- Co-processamento - aproveitamento das altas temperaturas de 

certos processos térmicos industriais para a destruição de 

resíduos tóxicos. O co-processamento é aplicado principalmente 

nas indústrias cimenteiras e cerâmicas e que utilizam o resíduo 

como aditivo às matérias primas, ou como combustível alternativo 

ou adicional (ACIJ 2002). Esta tecnologia é empregada 

principalmente para alguns tipos de RSI Perigosos. 
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- Re-processamento - consiste principalmente na recuperação ou 

reciclagem de um material através de processos físicos e 

químicos. dando a ele condições de voltar à cadeia produtiva 

como matéria-prima. Esta téalica é muito empregada, 

principalmente na recuperação de solventes/borras de tintas, re

refino de óleos lubrificantes e recuperação de tambores metálicos 

(LEÃO 1998). 

Dentre as formas de disposição de resíduos sólidos, entendida aqui 

como todas as tecnologias em que as propriedades físicas, químicas e 

biológicas do resíduo não são alteradas por ação antrópica, isto é, o resíduo 

não sofre nenhum tipo de transformação; as mais utilizadas são: 

- Aterro - o aterro é uma forma de disposição de resíduos no solo 

que, fundamentada em critérios de engenharia e normas 

operacionais específicas, garante um confinamento seguro em 

termos de poluição ambiental e proteção à saúde pública.(ROCCA 

1993) O aterramento de resíduos sólidos é empregado para todas 

as classes de resíduos, respeitando-se as normas técnicas para a 

sua construção. 

- Compostagem - transformação de resíduos orgânicos em matéria 

estável semelhante ao húmus, através da decomposição por 

bactérias mesófilas ou termófilas, sob condições controladas 

naturais ou mecanicamente induzidas (ACIJ 2002). 

Os processos industriais geram resíduos cada vez mais complexos e 

que exigem tecnologias de tratamento e disposição final cada vez mais 

sofiSticadas. Muitos destes resíduos não têm, atualmente, forma de 

tratamento que atenda às restrições legais, sendo assim armazenados, 

gerando um passivo que aguarda uma soluçAo ambientalmente segura, 

oferecendo, portanto, em caso de um gerenciamento inadequado os riscos 

do contato deste material com o ambiente. 
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A escolha da forma de destinação de resíduos Classe I tem relação 

direta com o custo: em tomo de R$ 1.800,00 para a tonelada incinerada; 

aproximadamente R$ 300,00, a tonelada disposta em aterro controlado; e 

cerca de R$ 380,00, a tonelada co-processada 1• Estas formas de tratamento 

e disposição são as mais comumente utilizadas no Estado de São Paulo e, 

aliadas às tecnologias de reaproveitamento, respondem por grande parte 

das destinações de resíduos industriais do Estado de São Pauto. 

Segundo os números da CETESB (1997), do total de RSI Perigosos 

gerados, 53,6% são tratados, 30,7% são estocados e 15,7% são dispostos 

no solo, conforme Tabela 4. 

Tabela 4- Destinação de Resíduos Industriais Classe I, no Estado de São 

Paulo-1996 

Destino Destlnaçlo de Reslduos Industriais Classe I 

tia no % 

Resíduos Tratados 286.930 53,6 

Resíduos Estocados 1 164.520 30,7 

Resíduos Dispostos2 84.165 15,7 

Total 535.615 100 
. . . 

Fonte. Cetesb. lnventano de Reslduos IndustriaiS. 1996 . 
1. Refere-se aos reslduos estocados dentro da empresa que aguardam destinação. 
2. Refere-se aos reslduos destinados em aterros lixões ou lançados na rede de esgoto. 

Com relação à destinação dos resíduos gerados no Estado do Rio 

Grande do Sul, existe um levantamento mais preciso sobre as tecnologias 

utilizadas e, conforme a Tabela 5, pode-se identificar as formas de 

destinação utilizadas e quantidade, por processo. 

1 Valores pesqt.isados informalmente, pelo autor do trabalho, em empresas do Estado de São Paulo, 
em Novembro de 2004. 
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Tabela 5 - Destinaçio de Resíduos Industriais Classe I, no Estado do 

Rio Grande do Sul - 2002 

1\po de Destino I Rea\duos Perigos \C\asae \\ 
Aterro industrial licenciado 77.795 t 37,9% 

Central licenciada 55.287 t 27% 

Estocagem 28.228t 13,7% 

Reprocessamento/Reciclagem 25.026 t 12,2% 

Enviado para outro estado 6.549 t 3,2% 

Outros 4.951 t 2,4 

Queima 3.758 t 1,8% 

Aterro sanitário/lixo municipal 3.531 t 1,7 

Uxo particular 175 t 0,08 

lncorporaçao no solo 26 t 0,01% 

Total 205.326t 100% 
. . Fonte: FEPAM. lnventáno Estadual de Residuos Sólidos lndustna1s, 2002 . 

Os dados apresentados ressaltam a necessidade de uniformidade das 

informações dos inventários estaduais, conforme pode ser visto por meio 

das tabelas 4 e 5. Assim, o que se verifica é que além dos Estados 

apresentarem seus dados de forma não normatizada, muitos destes foram 

obtidos por metodologias distintas, e em épocas diferentes, dificultando 

assim uma análise precisa dos resultados. 
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3 - OBJETIVOS 

3.1-GERAL 

• Discutir o gerenciamento dos RSI Perigosos no Estado de São 

Paulo, a partir da análise dos CADRIS emitidos pela Regional 

Santo André da CETESB, no ano de 2001, a fim de contribuir 

para sua melhoria. 

3.2 - ESPECIFICOS 

• VerifiCar os aspectos principais relacionados a emissão do 

CADRI. 

• Discutir a movimentação dos RSI Perigosos dentro e fora do 

Estado em função do tipo de destinação, a partir das 

informações levantadas. 

• Identificar a opinião das empresas geradoras por meio de 

entrevista aos profiSsionais e técnicos responsáveis pelo 

gerenciamento dos resíduos. 

• Discutir a questão da movimentação dos RSI Perigosos no 

Estado de São Paulo, a partir da análise dos CADRIS emitidos 

pela Regional Santo André da CETESB, no ano de 2001. 
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4- METODOLOGIA 

O presente trabalho se apresenta como uma análise dos Certificados 

de Aprovação para Destinação de Resíduos Industriais - CADRis, emitidos 

pela regional Santo André da CETESB, no ano de 2001, com vistas à 

contrtbuição para o gerenciamento de RS\ Perigosos no Estado. 

Para o cumprimento do objetivo proposto a pesquisa contemplou as 

seguintes etapas metodológicas: 

1. Levantamento dos CADRis 

2. Desenvolvimento de planilha para tratamento dos dados 

3. Roteiro de entrevista aplicada aos geradores de RSI Perigosos da 

Regional 

4.1- lEVANTAMENTO DOS CADRis 

A primeira etapa da pesquisa consistiu na obtenção dos CADRI's para 

RSI Perigosos emitidos durante todo o ano de 2001, pela regional Santo 

André da CETESB. Estes documentos foram obtidos por meio de solicitação 

emitida pelo Departamento de Saúde Ambiental da Universidade de São 

Paulo à CETESB. 

Como resultado foram obtidos 321 CADRis referentes à 126 

indústrtas da regional, que conferem a totalidade destes documentos 

emitidos durante o ano de 2001, para os municípios de Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e 

Rio Grande da Serra que compõe os municípios da referida regional. Deste 

total foram selecionados os 276 CADRis emitidos para RSI Perigosos, que 

foram solicitados por 85 indústrias. Observa-se que 45 CADRis não foram 

analisados, pois tratavam-se de resíduos Classe 11 e 111, que não contemplam 

o universo da pesquisa. 

37 



Capitulo 4 Metodologia 

O formato do CADRI enviado pela CETESB e analisado neste 

trabalho é apresentàdo na Figura 1. 

I 14 N" Cll Ça:ln • ,~d773 Oala 19!()6120C" 

DESTINO: '>: BRA.•oa. RErx LTOA 

RlJ. •A RRa.ILIA 85 TA~OS 

TRATAMENTO DE RESIDUOS 

<.;n.pooe lnformaçoes Munoco~JO SANTA ~ATARIN.A 
~110co ~ Cla&se Descnçio 

iJ09<; 3000 Ur. . J.Mi'ÃÕÃSiJSAOAS COM V"POR DE Mi:HCURIO 

Figura 1: Fonnato dos CADRI fornecidos pela CETESB 

Assim, de posse dos documentos foi possível se obterem as 

seguintes informações: 

• Número dos CADRis; 

• Nome e localização dos geradores; 

• Atividade dos geradores; 

• Nome e localização das empresas de destinação; 

• Tipo de destinação empregada; 

• Tipo de resíduos enviados, segundo a NBR 10004; 

• Quantidade de resíduos enviada; 

• Descrição dos resíduos. 

Verifica-se assim, que esta primeira fase da pesquisa se constituiu de 

levantamento documental junto à CETESB, para a obtenção dos dados a 

serem analisados. 

4.2- DESENVOLVIMENTO DE PLANILHA DE ANAUSE DOS DADOS 

Selecionados os CADRis, se iniciou o desenvolvimento de um 

programa de computador que pudesse auzar variáveis, possibilitando uma 

melhor análise dos documentos em questão. Após consulta à área de 
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informática da FSPIUSP, foi recomendada a utilização do software Access, 

considerando a rapidez com que estes dados estariam disponíveis e a 

facilidade de acesso ao software. Assim o trabalho de construção da planilha 

foi desenvolvido pelo autor como parte da pesquisa. 

Após os testes necessários a planilha foi concluída, e sua página 

inicial é apresentada à Rgtn 2. Esta mesma figtn pennite observar que o 

programa apresenta três divisões principais: Pré Cadastro, Cadastro -

CADR/s e Relatólios. 

I ~ · l lil l a !:h ~ I ~ tt:~ 8 §f 1...., I ~ I ~! u I ~ '§ "i? I" I•· ~ I ~ lfll w -111)-
I - I Tohomo - I o - IN I .S. I ~ :;::;:: I ~ · I ~ - 1 ·=-" ....:· l'-1 -·...!.1 _=_-_.~-___ ---r_ 

. ~ 

Pré Cadas tros 

'1 

: CONTROLE DE CADR.r5~ 
. ~ 

~ 
~ 

Cadas tro - Cadris 

Relatórios 

------- rr-rr-r- -r-r 
~~~<~03 41 18::w-

Figura 2: Fonnato da página inicial da planilha desenvolvida para 

cruzamento dos dados obtidos nos CADRis 

A área denominada Pré Cadastro é o local onde os dados das 

empresas, que ainda nao possuem registro no programa, sao inseridos. Este 

cadastro deve ser preenchido, tanto para as empresas de destinação, 

quanto para as indústrias geradoras de resrduos para que a análise dos 

dados possa ser feita, apresenta os seguintes campos a serem preenchidos: 
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Nome da empresa; 

Endereço completo; 

Modalidade de destinação empregada; 

- Agência CETESB em que está inserida. 

• Com relação à indústria geradora: 

- Nome da empresa; 

Endereço completo; 

Função, segundo código de atividades (IBGE); 

- Agência CETESB a que pertence. 

Com relação à área Cadastro - CADR/s, é neste campo que as 

informações específicas das características do resíduo são colocadas. Ao 

ser aberta esta página, todos os campos estão em branco, exceto o campo 

Código que gera automaticamente um número para o CADRI. 

Como as empresas geradoras e de destinação já foram inseridas na 

área Pré Cadastro, para o cadastramento de um novo CADRI basta 

selecionar o nome da empresa geradora, por meio da lista que se apresenta 

ao selecionar a seta localizada no canto direito do campo denominado 

Gerador; o mesmo procedimento deve ser executado para o campo Destino, 

sendo os demais dados das empresas preenchidos automaticamente pelo 

programa. 

Os campos referentes à descrição do resíduo encontram-se 

localizados na parte inferior da página, e devem ser preenchidos com as 

informações relativas ao código do resíduo, segundo norma ABNT 10004; a 

quantidade de resíduo destinado; classe do resíduo, também segundo 

norma ABNT 10004 e finalmente a descrição do resíduo. A Figura 3 mostra 

a página Cadastro CADRI, com um exemplo ilustrativo hipotético. 
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Figura 3: Exemplo da página de Cadastro dos CADRis 

O objetivo do programa é annazenar os dados dos CADRis com a 

possibilidade de selecionar uma única variável para estudo. Na Figura 2 há o 

campo relatórios. Neste campo é selecionada a opção de dados de saída do 

programa, as variáveis possíveis são: 

1 - Gerador por Municlpio: este relatório permite identificar para um único 

município gerador, quais os locais de destino de seus resíduos, as 

modalidades de destinação utilizadas, as quantidades enviadas para cada 

município, o total gerado _no período e a descrição dos resíduos. 

2 - Destino por Municlpio: neste relatório é possível saber as caracterfsticas 

do aporte de resíduo para cada município, isto é, selecionado o município de 

estudo este relatório caracteriza todos os tipos de resíduo que entraram no 

município, de onde vieram, o volume recebido de cada município e a soma 

do volume total do período e a desaição do resíduo recebido. 

41 



Capftulo4 Metodologia 

3 - Destinaçao por Municfpio: neste caso é possível selecionar uma 

modalidade de destinação como, por exemplo, incineração, co
processamento, etc. Como resultado o programa gera um relatório no qual 

constam os municípios que utilizam a forma de destinação selecionada, bem 

como os municípios que enviam resíduos para estes, as quantidades 

enviadas por cada município e o total destinado pela modalidade 

selecionada no período. 

4 - Atividade Industrial: este relatório permite um levantamento dos resíduos 

gerados pelos diferentes ramos da indústria, segundo o código de atividades 

IBGE como, por exemplo, industria química, metalúrgica, de alimentação etc. 

Permite ainda veriftcar quais tipos de resíduos a atividade gera, as formas de 

destinação empregadas para cada resíduo, e as quantidades geradas. 

6 - CADRI- Individual: Este relatório emite uma cópia exata do CADRI, com 

todos os dados do gerador, do resíduo e da destinação. 

6 - Municfpio/Destinaçao: Neste caso é fornecido um relatório resumido com 

informações sobre, as formas de destinação, o volume e o local de destino 

do município selecionado. 

7 - DestinBçao Consolidado: Este relatório consiste em um resumo do 

volume de resíduo gerado pelo município. 

8 - ObservaÇ(Jes: o programa contempla ainda um campo com a finalidade 

de armazenar informações consideradas inconsistentes para Muras 

análises. Estas informações podem ser relativas a resíduos classificados 

incorretamente ou com unidades de medidas incompatfveis. 

No Anexo VI é apresentado modelo de saída de dados do programa 

desenvoMdo, sendo o campo Relatório escolhido Gerador por Municfpio, 

referente ao município de Mauá. 
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4.3- ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Com o intuito de complementar os resultados obtidos ao término das 

etapas anteriores, esta terceira fase da pesquisa visou levantar informações 

nas empresas acerca do CADRI, enquanto documento de controle de RSI 

Perigosos, bem como informações complementares a respeito de aspectos 

relacionados ao gerenciamento dos residuos. Esta verificação foi possivel 

por meio da aplicação de um roteiro de entrevista, aos profissionais 

diretamente ligados à questlo. 

Segundo CHINZOTTI (2000 p. 57) •entrevista é um tipo de 

comunicação entre um pesquisador que pretende colher informações e 

sobre fenômenos e individuas que detenham estas informações e possam 

emiti-las. As informações colhidas sobre os fatos e opiniões devem 

constituir-se de indicadores de variáveis que se pretende explicar. É um 

diálogo preparado com objetivos definidos e uma estratégia de trabalho•. 

Para LÜDKE e ANDRÉ (1986) in (CASTRO 2003), a entrevista tem grande 

vantagem sobre outras téalicas, pois pennite a captação imediata da 

informação desejada. 

Por sua vez, GIL (1991 p. 91) afirma que entrevista é uma técnica de 

interrogação que permite maior flexibilidade, tendo como objetivo básico a 

coleta de dados. Pode ser parcialmente estruturada, quando é guiada com 
relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo 

do seu curso. 

Desta forma, o roteiro foi estruturado em 14 perguntas e, como parte 

dos procedimentos metodológicos, foram aplicadas em caráter de pré-teste, 

para os devidos ajustes e alterações. 

A entrevista incluiu questionar quais as dificuldades e facilidades 

encontradas pelas empresas geradoras na solicitação, no preenchimento e 

no envio das informações do CADRI. Bem como os motivos que as levam a 

enviar resíduos para fora do Estado de São Paulo e a forma de controle 
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destes, a fim de se verificar o grau de aplicaçao e entendimento das normas 

legais e técnicas que estão envolvidas na gestAo dos RSI Perigosos, no 

Estado de São Paulo. O roteiro de entrevista encontra-se no Anexo VIl do 

presente trabalho. 

A pesquisa foi realizada pelo autor por contato telefônico com as 85 

empresas selecionadas, que constituem a totalidade de indústrias que 

tiveram CADRI emitido pela regional Santo André da CETESB, no ano de 

2001. Desse total, responderam à entrevista 63 empresas. Os motivos pelos 

quais algumas empresas não foram entrevistadas são: a não localização da 

mesma; por se tratar de empresa de gerenciamento de reslduos, o que não 

é objeto da pesquisa; ou simplesmente se negaram a responder a entrevista. 

Os telefones das empresas foram obtidos via Internet e com o auxítio 

do serviço de informaçao da empresa de telefonia. 

O roteiro de entrevista foi aplicado no pertodo compreendido de julho 

a agosto de 2003, aos profiSsionais responsáveis pelo preenchimento do 

CADRI. Estas pessoas foram indicadas pelas próprias empresas para 

responder à entrevista e fazem parte do quadro de funcionários destas. 

4.4- CoNTExruALJZAÇÃO DA PESQUISA 

São Paulo, o Estado mais industrializado do Pals, até a década de 

1950, concentrou o maior volume das indústrias na capital do Estado. Após 

este pertodo, teve inicio o fenômeno chamado "desconcentraçao" do parque 

industrial do municfpio de São Paulo. Esse processo consistiu na 

transferência de muitas indústrias para outros municfpios da Região 

Metropolitana (Santo André, São Bernardo do campo, São caetano do Sul, 

Diadema - ABCD, Osasco, Guarulhos) e do interior do Estado (Campinas, 

São José dos campos, Taubaté Sorocaba), entre outros (PRODAM 2004). 

Esta descentralização foi motivada, principalmente, pela abertura de 

estradas, construção de novos loteamentos e crescimento das cidades, as 
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quais promoveram a rápida industrialização dessas regiões. Além destes 

fatores, os incentivos fiscais e a facilidade de acesso aos mercados 

consumidores, e também ao Porto de Santos, fizeram com que a região do 

ABC se tomasse uma das regiões mais industrializadas do Pais. 

A região conhecida como Grande ABC equivale à sub-região sudeste 

da metrópole paulistana, com aproximadamente 824 Km2 de área, 

compreendendo os municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano 

do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Esta região é 

uma das mais desenvolvidas do Estado de São Paulo e conta com uma 

população de 2.349.181 pessoas (IBGE, 2000) e um total de 8.663 

estabelecimentos industriais de pequeno, médio e grande porte (FIESP, 

2002), constituindo-se numa das regiões mais industrializadas do País. 

Embora, de acordo com a CETESB, a região do Grande ABC não 

seja a mais importante do Estado em termos de volume de RSI Classe I 

gerado, esta região responde por um volume expressivo de resíduos que 

apresentam grande diversidade na sua composição, requerendo, 

consequentemente, uma maior diversidade de tecnologias de tratamento e 

alternativas de disposição final, o que implica numa maior movimentação de 

resíduos dentro do Estado e mesmo, entre outros Estados. Esse fator, além 

da proximidade do município de São Paulo e a facilidade de acesso à estas 

informações foram as razOes que levaram esta região a ser considerada a 

mais adequada aos objetivos que se propõe este trabalho. 

No sentido de contextualizar o universo dos dados trabalhados pela 

pesquisa, são apresentadas informações a respeito dos CADRis emitidos no 

período, bem como os dados mais recentes sobre a geração de resíduos na 

regional Santo André da CETESB. 

Desta forma, dados obtidos por meio do Departamento de Controle de 

Resíduos Industriais da CETESB, revelam que durante o ano de 2001 foram 

emitidos para todo o Estado de São Paulo um total de 4013 CADRis, sendo 

que 321 (8%), dizem respeito aos emitidos pela regional Santo André. 
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Destes 321 CADRis emitidos no período pela regional, 276 foram 

emitidos para RSI Perigosos, correspondentes a 37.995 toneladas de 

resíduo. 

Ressalbrse que estudo realizado no ano de 1984, denominado 

Estimativa de Produção de Resíduos Sólidos Industriais na Região do ABC 

(CETESB 1984) apontou a geração de RSI Perigosos para esta mesma 

regional em 17.257 t, durante o ano de estudo. Segundo ainda, o Inventário 

de Resíduos Industriais do Estado de São Paulo (CETESB 1997), a geração 

de RSI Perigosos na Bacia do Alto Tietê que inclui 38 municípios da RMSP, 

incluindo-se os 6 municípios que compõe a Regional Santo André, indicam 

uma geração de RSI Perigosos da ordem de 176.670 t/ano. 

No entanto, estudo realizado por BERNARDES {2000) aponta que no 

período entre 1989 a 1993, a Região Metropolitana de São Paulo- RMSP, 

apresentou uma queda acentuada na geração de RSI Perigosos da ordem 

de47%. 

O que se pretende com apresentação destes levantamentos é 

demonstrar a falta de dados atualizados sobre a geração de RSI Perigosos 

para a área de estudo, uma das principais regiões industriais do Brasil. 

Coloca-se também, que os dados apresentados não refletirem o total 

de RSI Perigosos gerados na região no ano de 2001, pois muitos podem ter 

sido destinados com CADRis já solicitados em períodos anteriores. Aliado a 

isto, o fato da empresa solicitar o CADRI não significa que o resíduo tenha 

sido gerado, bem como que o resíduo especificado tenha sido efetivamente 

destinado ao local proposto. 

Desta maneira, a discussão dos dados levantados pela pesquisa 

baseou-se nos resultados obtidos por meio da planilha desenvolvida para 

tratamento das informações, bem como dos resultados das entrevistas 

realizadas. 

E importante ressaltar que, embora o número de CADRis estudados 

podem não ser significativos para o Estado de São Paulo, o objetivo principal 
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foi entender os aspectos relativos à movimentação destes, em função dos 

locais e tipos de destinação. 

Buscotrse com a aplicação do roteiro de entrevista analisar o grau de 

entendimento dos profissionais diretamente ligados à questão, quanto às 

dificuldades e facilidades encontradas no cumprimento das normas legais e 

técnicas envoMdas no processo, e na elucidação de questões a respeito do 

gerenciamento e controle de RSI Classe I, na região, com o objetivo de 

contribuir para o gerenciamento de RSI Perigosos no Estado de São Paulo. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a realização da presente pesquisa foi analisado um universo de 

276 CADRis, que se referem à totalidade dos certificados emitidos para os 

RSI Classe - I, na regional São André da CETESB, durante o ano de 2001. 

Estes CADRis referem-se a um universo de 37.995 toneladas de RSI Classe 

I, gerados por 85 indústrias da região. 

Com o intuito de complementar o resultado obtido ao término da etapa 

anterior, esta fase da pesquisa visou levantar informações nas empresas 

acerca do CADRI, enquanto documento de controle de RSI Perigosos, bem 

como informações complementares a respeito de aspectos relacionados ao 

gerenciamento de resíduos. Esta verificação foi possível por meio da 

aplicação de um roteiro de entrevista, aos profissionais diretamente ligados à 

questão. 

Os resultados serão apresentados na seguinte ordem: 

1 - Informações apresentadas nos CADRis; 

2 - Resultados obtidos por meio da análise dos CADRis emitidos pela 

Regional Santo Ande da CETESB; 

3 - Resultado das entrevistas aplicadas. 

6.1 -INFORMAÇÓES APRESENTADAS NOS CAORis; 

Durante a análise das informações presentes nos CADRis, foram 

identificados problemas com relação a questões de uniformidade dos dados 

e da classificação dos resíduos, o que acarretou em inconformidades 

durante a tabulação dos dados. 

48 



Capitulo 5 Resultados e Discuss/MJ 

Na Figura 4 são apresentados exemplos de conflitos de informações 

típicos 

dados. 

encontrados durante a tabulação dos 

1 1 4 N' do C4:lri 1 600(. 

DE!TINO: 
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Figura 4 - Exemplos de conflitos de informações apresentadas nos 

CADRis 

As inconsistências referem-se à falta de padrões com relação às 

unidades de medidas utilizadas, como, por exemplo, na Figura 4, onde o 

CADRI número 114 aparece com a quantidade de lâmpadas por unidades, 

enquanto que no número 127 a mesma informação é dada em massa 

(tonelada). 

A falta de definição quanto ao padrão da unidade a ser utilizada em 

cada item, dificulta o processo de controle, pois desta forma, as quantidades 

declaradas não podem ser somadas integralmente, o que dificulta a 

quantificação do resíduo e impossibilita a comparação entre mais de um 

gerador do mesmo resíduo. 

A Figura 4 ilustra também outra inconsistência encontrada durante a 

tabulação dos dados, onde o mesmo tipo de resíduo aparece com duas 

classificações diferentes, 0099 (resíduos diversos) e U151 (mercúrio). 
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Outro problema decorrente desta falta de uniformidade é com relação 

a capacidade de tratamento instalada das empresas de destinação. Estas 

empresas são licenciadas para a destinação de um volume especificado 

pelo órgão ambiental, por exemplo, 5000 unidades de lâmpadas por mês. No 

entanto à falta de padrão no preenchimento do CAORI, acarreta em 

dificuldades no controle das quantidades recebidas, por parte do órgão 

ambiental. 

Ressaltando a importância do correto preenchimento das informações 

contidas no CAORI, é apresentado na Figura 5 outro exemplo de problemas 

de classificação de resíduos. Neste caso, o que se apresenta é um resíduo 

hospitalar que tem uma classificação específica, 0004 (resíduo patogênico), 

segundo NBR 10004, que, no entanto, foi classificado como 0099, ou seja, 

resíduo diverso. 

1 C f> :<. • :lO Caori· 1t .)ot.l ' 2i0l/2CO • 

CEST'MO: 

IN::I~EAACAO 0C RESIO'.JOS CE SEH.VÇG~ U~ S.:.UDE. 
,t,çer.c a Ami:HcntDI de San1o Ano~ r.\mieípc: ~lAvA 

M .. OUil QuantiOIKie Cli1Me O.Kiiçio:.__ _________ _ 

~ 6) ._~ P.ESr."ll!n AMnlJLAH)l'(lA-

Figura 6 - CADRI de resíduo hospitalar classificado como 

resíduo diverso 

Este tipo de informação incorreta pode causar problemas com relação 

à destinação final dada ao resíduo, pois um resíduo de serviço hospitalar, 

nem sempre pode ter a mesma destinação de um resíduo industrial, devido 

às restrições técnicas das diferentes tecnologias utilizadas para a destinação 

dos diferentes tipos de resíduos. Assim, este tipo de ocorrência pode vir a 

comprometer a correta destinação final, e conseqüentemente oferecer riscos 

ao meio ambiente e à saúde pública. 
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6.2 - Resultados Obtidos a partir dos CADRis Emitidos pela Regional 

Santo André da CETESB no Ano de 2001 

Os resultados referentes a esta etapa do trabalho foram obtidos a 

partir dos dados dos CADRis, estes foram inseridos no programa 

desenvolvido e serão apresentados na seguinte seqüência: 

- Massa de RSI Perigosos, por município da regional; 

-Local de destinação do RSI Perigoso; 

- Massa de RSI Perigoso gerada; 

- Modalidade de Destinação; 

- Modalidade de destinação, dentro do Estado de São Paulo; 

- Modalidade de destinação, fora do Estado de São Paulo. 

A Figura 6 mostra a massa de RSI Perigoso gerado para cada 

município que compõe a Regional de Santo André. 

Observa-se pela Figura 6 que a quantidade de RSI Perigosos varia 

entre os municípios, sendo o maior gerador, o município de São Bernardo do 

Campo (com 12.390 t), e que apresenta um volume quase 50 vezes maior 

que o menor gerador, o município de Rio Grande da Serra (com 266 t). 
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• Ribeirão Pires - 100t 

[]Rio Grande da Serra - 266,4t 

Figura 6: Quantidade de RSI Classe gerados por município da 

Regional Santo André da CETESB, segundo CADRis para RSI 

Perigosos, emitidos no ano de 2001 

O fato apresentado pela Figura 6, ilustra os diferentes níveis de 

industrialização dentro de uma mesma região, o que é um agente dificultador 

em relação ao estabelecimento de políticas iguais para todos os municípios. 

A Figura 7 mostra os locais de destinação para os RSI Perigosos 

gerados na regional e período selecionados. 
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Dentro dli regional - 664,4t 

Figura 7: Quantidade de RSI Classe I enviados pela Regional 

Santo André para outros estados, segundo CADRis emitidos no ano de 

2001 

Observa-se pela análise da Figura 7 que 55% dos RSI Perigosos 

gerados pela regional no período são enviados para fora do Estado. Este 

fato pode ocorrer pelo custo de destinação dentro do Estado ser maior que 

em outros, ou por não haver modalidades de destinação que atendam a 

demanda. 

Ainda com relação aos dados apresentados na Figura 7, identifica-se 

que da massa de resíduo gerada, apenas 664 t, ou seja, 1,7%, é destinado 

na área de abrangência da regional , o restante, 42,8% é destinado em 

outras regiões dentro do Estado. Pela análise desse fato pode-se traçar um 

paralelo, com outras situações semelhantes de movimentação de RSI 

Perigosos. Como exemplo, os dados que indicam que cerca de 1 O% dos RSI 

Perigosos gerados no mundo cruzam as fronteiras entre países (LEMOS 

2001 ), onde uma região industrializada se beneficia dos lucros da produção 

industrial, enquanto outras menos ricas ficam com os resíduos provenientes 

da primeira . 

Uma das possíveis causas da transferência de resíduo é a já 

mencionada falta da Política Nacional de Resíduos Sólidos que de as 
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diretrizes para o gerenciamento dos RSI Perigosos no Brasil. Uma das 

etapas desse gerenciamento é o estabelecimento de normas que disciplinem 

a questão dos fluxos interestaduais de resíduos, que vem gerando 

discussões entre os estados. Outra ação a ser tomada é no sentido de se 

equalizar os diferentes níveis de restrição hoje impostos em cada Estado, 

para a implantação de empreendimentos de destinação de resíduos, este 

fato faz com que alguns estados se beneficiem desta situação em detrimento 

de outros. 

Pretende-se também com o levantamento da questão da 

movimentação de RSI Perigosos, alertar sobre o risco deste material, 

classificado como Perigoso, com relação à sua movimentação ao longo das 

rodovias brasileiras, algumas em péssimo estado de conservação. 

Na Figura 8 são apresentados os principais locais de destinação dos 

RSI Perigosos, que saem do Estado de São Paulo, com os valores dados 

em toneladas. 

0,2'111 
C Goiás· 869,4t 

C Pará - 48t 

Figura 8: Quantidade de RSI Classe I destinados fora do Estado 

de São Paulo, segundo dados dos CADRis emitidos no ano de 2001 , 

pela Regional Santo André 
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Dos resíduos enviados para outros Estados com um total de 21.079t; 

46t (0,2%) são enviadas para o Estado do Pará; 869t (4,1%) para Goiás; 

3.736t (17,7%) são destinadas para o Estado do Rio de Janeiro; 4.041t 

(19, 1%) para Santa Catarina; 5982t (28,4%) para Minas Gerais e 6.405t 

(30,4%) para o Estado do Paraná, conforme Figura 8. 

Com relação aos resíduos enviados ao Estado do Pará, que se 

deslocam por mais de 3000 km, cabe ressaltar que parte destes são 

compostos por lâmpadas fluorescentes que vão para recuperação de 

mercúrio, sendo esta uma tea10logia estabelecida no Estado de São Paulo. 

Identifica-se também que 76,5% dos RSI Perigosos, que deixam o 

Estado de São Paulo, vão para estados vizinhos, o que pode ocorrer por um 

custo de destinação menor nestes estados, ou uma oferta de modalidades 

de destinação. 

Aliado a falta inventários estaduais de RSI Perigosos atualizados, o 

fluxo interestadual de RSI Perigosos, que pode ser observado na Figura 8, 

dificulta ainda mais o diagnóstico da situação dos RSI no País. 

Na Figura 9, observa-se as principais modalidades de destinação 

empregadas para os resíduos que saem do Estado de São Paulo. 
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O Aterro lndustrilll Terceiros ·1397t 

O Outros -188,1t 

Figura 9: Principais modalidades de destinação dos resíduos que saem 

do Estado de São Paulo, segundo dado dos CADRis emitidos no ano de 

2001 pela Regional Santo André 

Na Figura 9, verifica-se que do total de RSI Perigoso enviados para 

fora do Estado em, 55,7% dos casos o co-processamento é a forma de 

destinação utilizada. Tem-se ainda que 36,8% dos resíduos são re

processados, 6,63% vão para aterros industriais de terceiros e 0,89% sofrem 

outros tipos de destinação, conforme. 

Levantamento realizado no ano de 1997, mostrou que neste ano 

havia no Estado de São Paulo apenas uma empresa de co-processamento 

(CETESB 1997b). Este quadro se repete nos dias atuais, pois ainda hoje só 

há uma empresa para o referido processo de tratamento . Este fato deve ser 

uma das razões para explicar o envio de 55,7% dos resíduos que deixam o 

Estado para o tratamento por co-processamento. 

A Figura 1 O apresenta as modalidades de destinação utilizadas dentro 

do Estado de São Paulo, com relação às massas. 
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83,45% 

D lnclnençio • 883,2t 

Aterro lndustrilll Terceiros • 523,6t 

•Outros • 42,4t 

Figura 10: Principais formas de destinação empregadas dentro do 

Estado de São Paulo, segundo CADRis emitidos no ano de 2001 pela 

Regional Santo André 

Observa-se na figura 1 O, que o re-processamento é a tecnologia 

dominante respondendo sozinho por 83,45% dos RSI Perigosos destinados 

no Estado, já o co-processamento representa 7,6% das formas de 

destinação. 

Segundo levantamento das empresas de destinação de RSI 

Perigosos, havia no Estado, no ano de 1997, 23 empresas licenciadas para 

re-processamento (CETESB 1997b). Aliado a este fato , os dados da Figura 

1 O mostram que o Estado de São Paulo apresenta uma vocação para o 

reaproveitamento das matérias-primas presentes nos res íduos. em 

comparação aos 37% do material que é reaproveitado fora do Estado, Figura 

9. 

A Figura 11 apresenta as principais formas de destinação 

empregadas para os RSI Perigosos que saem da Regional Santo André para 

fora do Estado. 
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Resultados e Discussão 

• Co-processamento 
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Rio de Janeiro 

Figura 11: Principais formas de destinação, em toneladas, empregadas 

fora do Estado de São Paulo, segundo CADRis emitidos no ano de 2001 

pela Regional Santo André 

Pode ser observado na Figura 11 , que há uma predominância do co

processamento nos Estados do Paraná e Minas Gerais respondendo, ambos 

pelo tratamento de 54,55% das 21 .079t de RSI Perigoso que saem da 

Regional. 

Dos resíduos que são destinados para o Estado de Santa Catarina, a 

modalidade de destinação mais utilizada é o re-processamento. 

Ressalta-se que os dados analisados foram obtidos por meio de 

consulta à planilha desenvolvida que se mostrou própria para este tipo de 

avaliação. 

5.3- RESULTADO DAS ENTREVISTAS APLICADAS. 

Na intenção de complementar a análise anterior, foi desenvolvido 

roteiro de entrevista aplicado aos profissionais responsáveis pelo 

gerenciamento dos RSI Perigosos das industrias pesquisadas. A Tabela 6 

apresenta os resultados de forma resumida destas entrevistas. 
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Tabela 6 - Roteiro de Entrevista Resumido, aplicado aos 

responsáveis pelo gerenciamento do RSI Perigoso 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

1 -Você encontra dificuldade no 
a) sim b)não 

preenchimento do CADRI? 
33,3 66,7 

a) muita b)pouca 
2 -Quanta dificuldade você encontra? 

28,6 71,4 

a) classificação do b) outros fatores 
residuo 

3 - Em quais aspectos? 

96,7 3,3 

4 -Você tem mais de um CADRI para 
a) sim b)não 

o mesmo residuo? 
47,6 52,4 

5 -Alguma vez seu CADRI foi 
a) sim b)não 

suspenso, ou teve seu pedido negado? 
49,2 50,8 

6 -Sua empresa envia resfduo para a) sim b)não 

outros estados? 
52,4 47,6 

7 -A cobrança pelo CADRI alterou o a) sim b)não 
processo de gerenciamento de 
reslduos de sua empresa? 4,8 95,2 

8 -Você considera o CADRI um a) sim b)não 
documento adequado para o controle 
da destinação dos RSI Perigosos? 66,7 33,3 

a) veiculo de b) veiculo da empresa 
9 -Como é realizado o transporte do empresa terceirizada. de destinação 
resfduo? 

61,9 33,3 

Conforme indicado na pergunta 6 da Tabela 6, 52,4% dos 

entrevistados afirmam enviar resíduos para outros estados, este número é 

validado pelo dado apresentado na Figura 7, que indica um envio de 55,5% 

dos RSI Perigosos gerados na Regional para fora do Estado. Como motivo 

apontado para este envio, os entrevistados afirmam em 27,3% dos casos, o 
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menor custo para a destinação e em 63,6% alegaram a falta de tecnologias 

que atendam a demanda no Estado de São Paulo, como o co

processamento. 

Estes dados sobre a movimentação de RSI Perigosos demonstram a 

necessidade da troca de informações entre as Regionais da CETESB, no 

que se relaciona ao Estado de São Paulo, e destas regionais com os órgãos 

ambientais de outros Estados, para que o controle dos RSI Perigosos seja 

realizado de maneira eficiente. Esta comunicação é um importante fator, pois 

deve garantir a qualidade das informações declaradas, através da 

conferência dos dados, tendo como conseqüência a melhoria do controle 

sobre os RSI Perigosos. 

Conforme identificado, por meio das entrevistas, existem dois 

aspectos principais que influenciam os geradores na seleção das empresas 

de destinação: a oferta de tecnologia adequada e o custo para a destinação 

do resíduo. Este custo pode estar associado a modalidade de destinação 

utilizada, aos níveis de restrição impostos pelo Estado onde se localiza o 

empreendimento e à Política Estadual com relação aos impostos incidentes 

sobre este material, principalmente com relação ao re-processamento, onde 

o resíduo retoma à cadeia produtiva como matéria prima, e sobre tal recaem 

uma série de impostos. 

A falta de diretrizes no gerenciamento de RSI Perigosos, fruto da falta 

de uma Política Nacional que discipline a questão, principalmente com 

relação às medidas de controle impostas pelos OEMAs, pode acarretar em 

um controle menos rigoroso e conseqüentemente o investimento em controle 

de poluição nestes empreendimentos será menor, o que levar a um menor 

custo para a destinação do resíduo, porém com possibilidade de 

comprometimento da qualidade do ambiente. Esta pode ser uma das causas 

para os atuais conflitos existentes entre os Estados brasileiros que geram e 

os que recebem os RSI Perigosos. 
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De acordo com os dados obtidos pela aplicação do roteiro de 

entrevista, Tabela 6 pergunta 1, aos responsáveis pelo preenchimento das 

informações contidas no CADRI, 66,7% dos entrevistados afirmam não ter 

dificuldades em relação ao preenchimento do documento, em contraposição 

aos 33,3% que indicaram ter algum tipo de dificuldade no preenchimento do 

CADRI. 

Destes 33,3% que declararam ter dificuldade no preenchimento, 

71 ,4%, a maioria, afirma ter pouca difiCuldade em fazê-lo. 

Com relação a pergunta 3, deste roteiro de entrevista, Tabela 6, os 

entrevistados quando questionados sobre quais eram os pontos 

considerados de maior dificuldade para o preenchimento do CADRI, 96,7% 

afirmaram o ter em relação à classificação do resíduo. Outros aspectos 

citados foram os códigos utilizados no documento e a falta de um guia de 

orientação para a correto preenchimento. 

Pode-se considerar, com base nos dados apresentados, que o CADRI 

é um documento de fácil preenchimento, apresentando dificuldade somente 

com relação à classificação do resíduo. 

Outro fator relacionado à questão do correto preenchimento das 

informações do CADRI, pode ser identificado na pergunta que pretendeu 

abordar a questão referente a problemas na emissão do documento, 

pergunta 5, Tabela 6, "Alguma vez você teve algum CADRI suspendo, ou 

pedido negado?". Como resposta obteve-se que 49,2% dos entrevistados, 

praticamente a metade, já tiveram pedido de CADRI suspendo ou negado. 

Oestes, 28, 1% tiveram a negativa ou suspensão do pedido por 

problemas em relação à classificação do resíduo, em 25% dos casos foram 

solicitadas informações complementares, e 46,9% não puderam destinar 

seus resíduos devido à incompatibilidade entre a modalidade de destinação 

proposta, e o licenciamento da empresa escolhida para o processo. 
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Estes valores, relativos a negativa para a emissão do CADRI, indicam 

o controle que a regional Santo André da CETESB exerce sobre a emissão 

do certtficado. 

Outra questão existente dentro do atual sistema de emissão do 

CADRI é a possibilidade de emissão de mais de um certificado para o 

mesmo resíduo, pergunta 4, Tabela 6. Como resultado obteve-se que 47,6% 

das empresas declararam possuir mais de um certificado para o mesmo 

resíduo, sendo que os motivos alegados para tal prática foram, em 55,2% 

dos casos, a questao do custo para destinação, pois de posse de diversos 

CADRis, o gerador pode optar, quando da destinação, pela empresa que 

oferecer o melhor custo para o recebimento de seu resíduo. 

Um fato que alterou a questão do gerenciamento de RSI no Estado de 

São Paulo ocorreu por conta da publicaçao do Decreto Estadual 4 7.397/02, 

a partir do qual passou-se a cobrar pela emissão do CADRI. A pergunta 7 da 

Tabela 6, apresentou como resultado que esta cobrança alterou o 

procedimento de gerenciamento de resíduos sólidos em apenas 4,8% das 

empresas pesquisadas. As medidas adotadas foram a solicitação de um 

número menor de certtficados para o mesmo resíduo e o aumento da 

segregação dos resíduos dentro da própria empresa. 

Esta medida, por um lado incentiva, mesmo que devido à cobrança de 

taxa, ações que visem à redução de menor variedade de resíduos na fonte 

geradora, bem como inibe a solicitação de diversos CADRis para o mesmo 

resíduo. Porém, por outro lado cria um custo a mais para a destinação, o 

que pode contribuir para a destinação irregular de RSI Perigosos. 

Na intenção de se avaliar a opinião dos geradores a respeito da 

eficiência do CADRI, 66,7% dos entrevistados afirmaram considerar o 

documento adequado para o controle dos resíduos, tendo como principal 

justificativa apresentada o fato deste controlar a destinação dos RSI 

Perigosos, pergunta 8, Tabela 6. 
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Por outro lado, verifica-se que na utilização do CADRI como 

instrumento de controle de RSI Perigoso, a inexistência de prazo de validade 

do documento, o que faz com que existam CADRis com mais de 15 anos em 

uso, sem no entanto passarem por uma avaliação das informações nele 

contidas. Esta falta de prazo de validade pode implicar em casos onde haja 

alteração na composição do resíduo ou mesmo alteração do vo\ume gerado, 

sem o conhecimento do órgão ambiental. 

Na intenção de se avaliar os relatórios de recebimento de resíduos 

RSI Perigosos, que as empresas de destinação são obrigadas a enviar 

semestralmente à regional CETESB a que pertencem foi consultada uma 

das regionais. Observou-se a falta de padronização dos relatórios, gerados 

pelas empresas de destinação, apresentados à CETESB, pois muitas 

empresas utilizam os números das notas fiscais e não o número do CADRI 

em seus inventários fazendo com que o destino do resíduo seja 

desconhecido, pois não se pode comparar o número do CADRI do gerador 

com o relatório apresentado semestralmente pela empresa de destinação. 
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7 -CONCLUSÕES 

Como resultado da análise dos CADRis emitidos pela Regional Santo 

André da CETESB, durante o ano de 2001 permitiu-se concluir que: 

• Segundo os dados analisados, a maior parte dos resíduos gerados na 

Regional Santo André no ano de 2001 foi enviada para fora do Estado 

de São Paulo e conforme identificado, por meio das entrevistas, os 

motivos para este envio são os custos menores nestes locais e a oferta 

de tecnologias inexistentes no Estado de São Paulo. 

• IdentifiCou-se casos em que os resíduos foram enviados para 

destinação em locais que distam 3000km de seu ponto de geração, 

para modalidades de destinação existentes dentro do Estado de São 

Paulo. 

• A maioria dos resíduos (55,7%) que saíram do Estado de São Paulo 

foram destinadas para co-processamento, modalidade esta que dispõe 

de apenas uma empresa no Estado. 

• A maioria dos resíduos (83,5%) que permaneceram no Estado de São 

Paulo foram destinados para re-processamento, modalidade esta que, 

segundo levantamento realizado em 1997, dispõe de 23 empresas 

licenciadas no Estado. 

• Praticamente a metade das empresas geradoras entrevistadas já 

tiveram CADRI negado ou suspendo por apresentarem problemas com 

a classificaçao do resíduo ou com relação à destinação proposta. 

• Não há uma padronização com relação à realização dos relatórios 

enviados à CETESB pelas empresas de destinação. Verificou-se que 

muitos destes utilizam o número da nota fiscal de recebimento do 

resíduo ao invés do número do CADRI, o que compromete a verificação 

das informações pelo órgão ambiental, fazendo com que o circuito 

geração/destinação não se feche. 
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• 66.7% das indústrias pesquisadas consideram o CADRI, uma 

ferramenta eficiente para o controle dos RSI Perigosos no Estado. 

• A planilha de análise de dados desenvolvida mostrou-se uma 

ferramenta de adequada, de fácil Manuseio, podendo ser empregada 

em outros estudos. 

• No que se relaciona às infonnações contidas no CADRI, a pesquisa 

identificou que o documento apresenta problemas com relação a 

aspectos pontuais, como, por exemplo, falta de unifonnidade com 

relaçlo às unidades de medida utilizadas para quantificação dos 

resíduos e existência de problemas relacionados com a dassificação 

do resíduo. Este fato é importante, pois impossibilita a soma dos 

volumes destinados aos receptores de resíduos, bem como uma 

comparação com outros geradores, além disso, resíduos classificados 

de forma incorreta podem vir a ter uma destinação que não seja 

adequada às suas propriedades físico-químicas, comprometendo a 

qualidade ambiental. 
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7 - RECOMENDAÇOES 

Com relação ao Estado de São Paulo, apesar de não ter ainda sua 

política estadual de resíduos sólidos, este conta hoje com um sistema de 

gerenciamento de RSI Perigosos estabelecido há quase vinte anos; no 

entanto, este ainda apresenta alguns problemas pontuais como, por 

exemplo, o preenchimento adequado do CADRI. 

A qualidade das informações constantes do CADRI é essencial para 

que um resíduo não tenha uma destinação inadequada, comprometendo a 

qualidade ambiental, com conseqüências para a saúde pública. Estas 

informações são fundamentais para o controle da destinação dos RSI 

Perigosos, no sentido de se verificar se o resíduo foi destinado conforme sua 

autorização. 

Desta forma a presente pesquisa recomenda, entre outros aspectos, 

que as informações contidas no CADRI sejam uniformizadas, bem como o 

controle sobre os relatórios apresentados pelas empresas de destinação 

seja mais eficiente, com vistas ao bom desempenho do gerenciamento de 

RSI perigosos no Estado de São Paulo. 

Por fim, ressalta-se que, embora existam leis complementares para 

regular de alguma forma o gerenciamento e a destinação de resíduos, 

estabelecendo normas de controle, estas leis não abrangem todos os 

aspectos inerentes ao gerenciamento como, por exemplo, a movimentação 

de resíduos entre estados, que deve ser disciplinada. 
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aspectos inerentes ao gerenciamento como, por exemplo, a movimentação 

de resíduos entre estados, que deve ser disciplinada. 
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.g 

Ih 

!=! oaj Solicitação de 
-r Objeto 

CETESB 
FINALIDADE 

O Novo estabelecimento 

O Novos equipamentos 

O Edifício ex1stente 

O Reforma ou modificação 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
Nome 

Logradouro 

Bairro j CEP 

i 
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL PELO EMPREENDIMENTO I Nome 

AUTORIZAÇÃO (Funcionário do Empreendimento) 
Nome 

Cargo 

O Ampliação 

I Município 

R.G. 

Autorizo a pessoa ac1ma a representar-me perante a GETESB. pa~a ftns de obtenção do solicitado. 

Assinatura do Representante Assinatura do Responsável 

VISTORIA (só para Licença de Funcionamento) DECLARAÇÃO 

I NúmeroSD I Data da entrada 

1 

~·~ Proceaao n• 

I- I 

I 

Cadastro na CETESB 

I Número Complemento 

I Telefone 

I Telefone 

l R.G. 

I Telefone 

Deverá ser apresentado à CETESB, o onginal do 

documento de Identidade do responsável pela 

firma ou cópia autenticada. 

Declaramos, sob as penas da la, que as mformações aqui contidas são a expesaAo 

Solicitamos sua realização a partir de __ ! __ ! __ 
da verdade. 

quando o empreendimento estará em condições de ser 

vistoriado. _}_}_ 
Assinatura do Responshal 

I 

I 

In
1 ID~a:: O.~ campos abaixo são de uso da CETESB 

~ll L-------~------------~--------~------~------------------------------------------------------------~ ~~~~V~E~R~IF~IC~A~CA-~CO~D~A~DO~C~U~M~E~t~~~~~Ç~Ã=O~E~P~RAZ~~O~P~A~RA~D=E=a~S~Ã=O----------------------------------------------------------~ 

O Completa 
o ________________________________ ___ 

O Sujeita a como1ementaçào 

Decisloaté 

I I 

1

1 

No caso da CETESB necessitar de dados complementares, a decisão ocorrerá até _____ dias 

após o recebimento do solicitado. A não apresentação dos dados no prazo estipulado implicará no 

arqu1vamento do processo. 

I 
Á C LCULO DO PREÇO DO DOCUMENTO (Decreto n°17.299. de 07 de julho de 1981) e Lei n• 7.801 de 11/07/89 

O Indústria F (fator de multiplicação) 

P = FK (13 + 0,3 W\JA,) 6,17 BTN K (fator auto corretivo) 

O Loteamento A, (área da fonte de poluição) m• 

P = FK (0,1 \f"A;ls,17 BTN A, (soma das áreas dos lotes) m• 

D W (fator de complexidade da fonte de poluição) 

BTN de I 

I P (valor) I 
RECEBIMENTO RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO (apresentar a 21 via desta Solicitacão) 

o Uc. lnst. n• _j_j_ Ass. 

o Lic. Func. n• _j_j_ Ass. 

e,:r~r~lr'>/IUJ U.~ (:E r E..:>:~:, o Parecer Téc. n• __/_j_Ass. 

D V1as de Plantas __j__j_ Ass. 
i ,--, 

__j_j_ l \ Ass. '-----' 
,...--

Rúbnca oo tunc1onano 
I . _j_j Ass. L~ 

Cód .. 3.3.10.0120-1 
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I DESTINO ,.... • ........ 

Endoroço ________________________________________________________ _ 

Codi;o IBGE 

QUANTIDADE 
DESCRIÇÃO/ ORIGEM DO RESÍDUO T/ANO 

N9 DE 
ORDEM 

COMPOSIÇÃO APROXIMADA MÉTODO 
UTILIZADO 

COR, CHEIRQ, ASPECTO, ETC 

Relacionar os resfduos a serem gerados pelo empreendimento em folhas individuais, Dara cada destino final. 

ACONDICIONAMENTO PARA REMESSA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

NÚMERO DE ORDEM - O segundo quadro é continuação do primeiro. Assim sendo o n~mero do primeiro deve ser correspondente ao do segundo. 

CÓD. DE 

DESTINO 

CÓDIGO E CLASSIFICAÇÃO - De acordo co• a Norma ABNT n2 10004 - Resfd~os SÓlidos - Classificacão e Resolucão CONAMA n2 06 de 15/06/88 (vide verso). 
DESCRIÇÃO/ORIGEM DO RESÍDUO - Incluir a operação unitária que dá oriqem ao •esmo - exemplo - lama de tratamento de água residuária de galvanoplastia. 
ESTADO FÍSICO - S(sÓlido), SP(pÓ~, poeira), L(lÍquido), LAilodo) e P(pastoso). 
O/I - Preencher com O se for organico e com I se f~r inorganico. • • 
COMPOSIÇÃO APROXIMADA - No caso de resÍduos semi-solidos, incluir o teor de sol!dos totais, ponto de fulgor para os suspeitos de conter materiais inflamaveis 
e teor de cianetos e sulfetos para aqueles co• suspeita de sua presença. 
MÉTODO UTILIZADO - Indicar a metodologia utilizada na determinação da composição do resÍduo (exemplo - estequiometria, bibliografi~ e outros). _ 
ACONDICIONAMENTO PARA REMESSA - Tipo de embalagem ou acondicionamento aplicado ao resÍduo para sua remessa ao local de destino - codigos da Resoluçao CONAMA 
n2 06 de 15/06/88 (vide verso). 
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CÓDIGO 
A 001 
A 002 

A 003 
A 004 
A 005 
A 006 
A 007 
A 008 
A 009 
A 010 
A 011 
A 012 
A 013 
A 014 
A 015 
A 016 
A 017 

A 018 

A 019 

A 021 

A 022 

A 023 
A 024 
A 099 

CÓDIGOS DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 
CLASSE 2 e 3 

RESÍDUO 

Lixo de restaurant~ 

Resfduos gerados fora do processamento 
industrial 
Res~duos de varrição de f~bricas 
Sucata de metais ferrosos 
Sucata de metais não ferrosos 
Resfduos de papel e papelão 
Resfduos de pl~stico polimerizados 
Resfduos de borracha 
Resfduos de madeira 
Resfduos de aat;rias têxteis 
ResÍduos de minerais não met~licos 
Esc~ria de fundição de alumÍnio 
Esc~ria de fundição de ferro e aço 
Esc~ria de fundição de latão 
Esc~ria de fundição de zinco 
Areia de fundição 
Resfduos de refrat~rios e materiais 

A 

ramicos 
c e -

Residuos s~lidos compostos de metais 
não t~xicos 
Resfduos s~lidos de STAR contento 
rial biol~gico não t~xico 
Resfduos s~lidos de STAR contendo 
t~ncias não t~xicas 
Resfduos pastosos de STAR contendo 
t~ncias não t~xicas 
Resfduos pastosos contendo calc~reo 
Bagaço de cana 
Outros resfduos 

mate 

subs 

subs 

Esses c~digos s~ devem ser utilizados se o resfduo 
não for previamente classificado coao perigoso. 
exemplo: resfduo de varrição da unidade de embal~ 

3 3.10 0173-2 

gem de Parathion; codificado como D 099 ou 
P 089 e não como A 003 

CÓDIGOS PARA SISTERA DE ESTOCAGER, TRATAREITO E 
DESTilO FIIAL DE RESÍDUOS 

CÓDIGO 

ESTOCADO 

z 01 
z 02 
z 03 
z 04 
z 08 
z 09 

GERADO 
ATUAUEITE 

s 01 
s 02 
s 03 
s 04 
s 08 
s 09 

T 01 
T 02 
T 03 
T 04 
T 05 
T 06 
T 07 
T 08 

T 09 
T 10 
T 11 
T 12 
T 13 
T 14 

T 15 
T 16 
T 17 
T 18 

T 34 
T 99 

Siste•a 

Estocage11 

- em tambores 
- a granel 
- caçambas 
- tanques 
- outros sistemas 
- lagoas 

Tratanento 

- lncinerador 
- Incenerador de camara 
- Fornos Industriais 
- Caldeira 
- Queima a c~u aberto 
- Detonação 
- Oxidação de Cianetos 
- Encapsulamento I Fixação 

Oufmica ou Solidificação 
- Oxidação Oufmica 
- Precipitação 
- Detoxificação 
- Neutralização 
- Adsorção 
- Reprocessamento ou reei 

clagem externos 
- Tratamento biol~gico 
- Compostagem 
- Secagem 
- Fertirrigação I "Landfar 

ming" 
- Outros tratamentos 
- Intermediários 

COITIIUACÃO 
CÓDIGOS PARA SISTERAS DE ESTOCAGER, TRATAREITO E 

DESTilO FIIAL DE RESÍDUOS 
CÓdigo 
Gerado Siste•a 

Atual•ente 

Disposição· 

B 01 - Infiltração no solo 
8 02 - Aterro Municipal 
8 03 - Aterro Industrial pr~prio I 

I 

8 04 - Aterro Industrial Terceiros I 
I 

B 05 - Lixão Municipal 
B 06 - Lixão Particular 
B 07 - Alimentação de animais e utilização 

do lixo "in natura" como adubo 
B 20 - Outros (incluindo lançamento em 

esgoto) 
--

CÓDIGOS PARA OS TIPOS DE ACOIDICIOIAREITOS 
UTILIZADOS 

I 

CÓDIGO TIPO DE ACOIDICIOIAREITO/CARPO 
. 

E OI Tambor de 200 l 
E 02 A granel 
E 03 Caçamba (container) 
E 04 Tanque 
E 05 Tambores de outros tamanhos e bombonas 
E 06 Fardos 
E 07 Sacos plásticos 
E 08 Outras for111as 

L ... -
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MTR - Manifesto para Transporte de Resíduos N° 

l-GERADOR 

Razão Social:------------------Cad. CETESB: _____ _ 
Ender~:---~----------------------------
Nome Responsável:---------------------------
Cargo: _______________ TeJ!Fax::. _____________ _ 

Carimbo/ Assinatura: 

2-RESIDUOS Classe Quantidade Código CADRI 
Nome/Tipo/Origem NBR 10004 .(unidade) ONU 

1 
2 
3 
4 
5 

Estado Físico: Características Periculosidade: 

Data da Retirada: Instruções de Manipulação: 

3- TRANSPORTADOR 
Razão Social:-------------------Cad. CETESB: _____ _ 
Ender~: Município: _________ _ 

Nome Responsável:-----------=--:-:----------------Cargo: ________________ TeJ!Fax:: _____________ __ 

Placa Veículo: Acondicionamento:------------
Nome Motorista:------------------- Trajeto: _______ _ 

Data do Transporte: 

4- DESTINO FINAL 
Razão Social: 
Ender~: 

Carimbo/ Assinatura: 

Cad. CETESB: 
TeJ!Fax:: 

Nome Responsável:---:----~-------Cargo:------------
--Aceito __ Rejeitado Motivo: --------------::-c=-----------
Obs.: __________________ Data Recebimento: ______ _ 

Carimbo/ Assinatura: 

MTR 02 - 22/08/03 
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FICHA DE EMERGÊNCIA 

Dados da Empresa de 
destinação 

Lâmpadas contendo 
mercúrio (HG) 

Número de Risco: 6.0 
Número da ONU: 2024 
Classe de risco: 6.1 

da classe: Tóxico 

Aspecto: metal sob forma liquida, cor brilhante, muito móvel , quase insolúvel em água, porém solúvel 
em ácidos nítrico e sulfúrico quente. Afunda na água . 
OBS: A lâm da inteira ou se não oferece risco de o ao mercúrio. 

Luva impermeável , capacete , óculos de segurança para produtos químicos , respirador com filtro 
ífico res de mercúrio. Produto ino 

Fogo : Não é inflamável , porém reage com álcool etílico para formar um composto instável e muito 
losivo o fulminato de mercúrio. 

Saúde: Irritação leve para os olhos.Não irritante para a pele, mas há riscos de perturbações gerais no 
caso de contatos repetitivos e prolongados. Os efeitos de exposição na pele podem não ser 
imediatos .Para as vias respiratórias, os vapores tóxicos podem provocar lesões nos rins . Exposições 

roduzir edema do do monar. 

Meio Ambiente : Contamina cursos D'água tornando as impróprias para o uso em qualquer finalidade , 
udicando a fauna e a flora . 

Vazamento: Afaste o veículo da rodovia e desligue o motor. 
Não fumar e evitar fontes de ignição (faísca, chama) na área . 
Isole o local e sinalize o local afaste os curiosos . 

: Não é inflamávei .Utilizar em forma de neblina ra resfriar os 

Poluição: Não deixar cair em cursos de água e esgotos. 
Absorva o produto em terra e transfira o resíduo para uma caçamba. 
Remova para área aberta e segura para que a evaporação se realize . 

nte . 

Comunicar o Órgão Ambiental e Prefeitura se houver contaminação de 
cursos o· 

Inalação: Transportar a pessoa para o ar fresco , em repouso , em posição meio vertical , com a roupa 
desapertada. Oxigênio ou respiração artificial se houver dificuldade na respiração . 

Pele: Lavar com água e sabão a região afetada. 
Retire a roupa contaminada com o produto 

Olhos: Enxaguar com água em abundância. 
Chamar imediatamente um médico . 

es ao médico: É solúvel em orduras. Acumula no cérebro e nos rins . 

Nome do fabricante : Vários fabricantes de lâ adas- OSRAN. PHILIPS. 

TELEFONES UTEÍS: Abiquim- 0800-118270 Defesa Civil - (SP) 199 Cetesb (11) 3030-7000 
Polícia Rodoviária Federal (11) 6954-2049 Polícia Rodoviária Estadual SP (11) 3225 8980 
Bombeiros - 193 
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GOVEMNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ENTIDADE GI::RADORA 
Clldamo u CETESD 

Uurn ÇEP 

CódÕf\O IIJCõE 

U.Cw Hidrut;rãf= ~de funcionarias 

2 - TIETE ALTO ZONA MHROI'OLITANA 42 
E:'\'TID ADE DE DESTINA ÁO 

i 
Lo~ 

I 

Número c~ 

349 
lhirm CEP Munidpio 

SUZANO 

N"UCJCERT .FUN00 . 

C~ IRQ; 

20.01.10-1 
Doto UC.!CERnrlC. 
2010811998 

C) rwctattc< 'm,rte-., Dli lilnlduc.-.:cdiüo ~ta-r .. ~ ~ rc:to~c do • ...,a .. ~ct.aenticbclt etc~ &ui c:e - .. - ... ~ 
A coModc IJ<Adon *-"Cri: . _ .. _..,......_,..._pcriododtJ(c.<ol-. .. ..,.-•_..•.,-•-... ..-,...,~pcb._..lôoul . . =:r..r~•n--n-.sn.-~a,_ ............................... .._._ .. ...-___ .~ ... --.-· 

• t"'ftfniiW tomC'fWe rran~dorls •ptaal rotsvidorat • Rm e~ 1rnhaln "'dtvlof com cqu~ ~ft'Cis o no ni&IJo ftlitl» c o tiro ck ~dos rcit.tr.ol • 
scrm dcstiaados. de....,., a ~tw a 1ntq;ridade c~ daJ anbebtca c ~·iur o cspdwnrMo do raiduo durMtC' o nansponc: 

No O$U dr dnlm»ÇÇo de rni.Juoli dasstfiCIIJos COdU palh>"OWI.""OnfOI'IIlr oi'BR-10 .004, a mtJdadc SC'f*Son .,_cri atft!Ja: 
• Cf'fdiàon. ustt:dduoi cn nx:iPmu:sM OJintfÍ1ct'C5~N~ OOI'a na c ri :.I cump•hcl an (16mc::uno&. comc.rKII:ris;;úe~~c ~~tQUrt:.;&r.-.., • .,.. -Oob.lc· <" __ ..., 
o _ • .,.. .... .._.. ........................ .-.... ............... ...-depe&.lidlaodt~ploats·IÍrilolclp·"""- ........ .-....__..,.. __ l<:ó; 

o --... liral.---~-- --1. 01 ____ _ 
. =~r.::,--•ooo~a--...... cr.Tua-..-.. ._.~ ... ..-,.,._,..-.,.....,loc:oldt-
• c:ucw o• ion~C'~ tialoc:z:a ._ ____.... ~an kX<al ~.IIMO'-.Jo pw:Q("ETI:Sll..-.anb ~ 
• o~w ... u ~ 1ICja dC1.do f'WW pc.c~ llaDd.ac ('anl ~ dr adctc:Md ~que~ • EPh: 
• .ataM.Icr ao lla:rao tatcr-1 n"'%0-W de 11tt0,.,1JI.quc ,...t..mmta otr.-a-p.wtcllr:CII.fiJIL" ~pau. c--..li~-Ucsa~t ''~ 
• ~ ,q.,~ c..~ ou Mni1au. idcelt/id.loJ llln\Ü da fiuç;ln. c.. JN IKoc Q&cma. de um uaico Rkulo ou ~com as ~tL:J 

llF_ KõNACÃO ~~ RESÍDUO l"f-RIGOSO <: 1).\fiO 
N 100-'T. b~ . 
C00 WI-NT llllltl : A ~~ llliENTA1.1'11018E A llEJllHAcAo 
llt.'<OMINA~AOCAitACTaUL\ÇÁO" l~ttn~tWn: ~~· &W 01 1 

OORI.iAO ~".STAIMJAL 1>F. CO. iTROU.UIBIEI'.TAI. 

~~~:~~·~~~~~;~:C~~U:.c~~~}..~l~~~tffiê1a~~~'f~~f:!t~~~,l~1:~~;~ide\-m..~nftk:rl4ô"" 
Est~ certificado. cocnposro d~ I fo~ 3JieX3 . conttde permis~o às cn~idadcs citadas, scgunt1o "'""' furlÇlic:l< a n:alv.arem a <k•ti~ flll:ll 
somente tios resíduos aqui itlcntifocados. c scri automalicamcntc cancelado caso se \-eri l"tquem irregularidades. 

Este Cmiftcado é ';itido wnbém p3r.1 um passlvo de S.S 1011 de lodo ~h1inico. 

O m'io dos rcsiduos <~a·m ser comp;~libilimdo com os limites mcnsa~ de recebi~ impos1os peta CI::.IESB bem comu com 
sua capacidade de armaa:naltk."llto. 

EM ITF.i'õTE 

l
loc~l 

'-------....,-:-:-' Agência .o\mbicntal de (iU3nllhos 

I' VIA · O. HDAI>E GER.\OORJ\ 

?f· 



ANEXO-VI 



(illJJ Gerador por Município 

Municlpio Gerador Municlpio Destino Resfduo 

MAUA ARUJA 
RESIDUOS DE LODOS DE TINTA DA PINTURA INDUSTRIAL 

RESIDUOS DIVERSOS 

Reslduos com geraçlo em Maus e com destino em Aruja : 2 tj)os, totalizando 694 T 

Forma de Tratamento 

REPROCESSAMENTO 

REPROCESSAMENTO 

MAUA BOITUVA 

MAUA 

MAUA 

MAUA 

MAUA 

quinta-feira, 2 de outubro de 2003 

RESIDUOS DIVERSOS REPROCESSAMENTO 

Reslduos com geraçlo em Meus e com destino em Boituva : 1 tipo, totalizando 120 T 

CONCHAS 
SOLVENTYES HALOGENADOS 

Resfduos com geraçlo em Maus e com destino em Conchas: 1 tipo, totafizsndo 14 T 

GOIÁS 
CROMO HEXAVALENTE, CIANETO 

Reslduos com geraç!o em Maus e com destino em Goills: 1 tipo, totalizando 150 T 

GUARULHOS 
RESIDUOS DE LODOS DE TINTA DA PINTURA INDUSTRIAL 

RESIDUOS DIVERSOS 

Reslduos com geraçlo em Maus e com destino em Guarulhos: 2 tipos, totsfizando 121 T 

INDAIATUBA 

REPROCESSAMENTO 

REPROCESSAMENTO 

REPROCESSAMENTO 

REPROCESSAMENTO 

RESIDUOS DE FUNDO DE COLUNA DA PRODUÇÃO COPMBINADA DE TRICLORO REPROCESSAMENTO 

RESIDUOS DIVERSOS REPROCESSAMENTO 

Resfduos com geraç!o em Maus e com destino em lndsiatuba : 2 tipos, totsflzsndo 6 T 



(illJJ Gerador por Município 

Municipio Gerador Municipio Destino Resfduo Forma de Tratamento 

MAUA ITAQUAQUECETUBA 

MAUA 

RESIDUOS DIVERSOS REPROCESSAMENTO 

Resfduos com geraçSo em Maua e com destino em ltaquaquecetuba: 1 tipo, totalizando 713 T 

LENÇOIS PAULISTA 
ÓLEOS LUBRIFICANTES, DE REFRIGERAÇÃO REPROCESSAMENTO 

Resfduos com geraçSo em Maus e com destino em Lençois Paulista: 1 tipo, totaHzando 122 T 

MAUA MAUA 

MAUA 

RESIDUOS DIVERSOS ATERRO INDUSTRIAL TERCEIROS 

MICROORGANSIMOS PATOG!:NICOS, TOXINAS 

NÃO ECONTRADO NA NORMA ABNT 10004 

RESIDUOS DIVERSOS 

RESIDUOS DE LODOS DE TINTA DA PINTURA INDUSTRIAL 

RESIDUOS DIVERSOS 

INCINERADOR 

INCINERADOR 

INCINERADOR 

REPROCESSAMENTO 

REPROCESSAMENTO 

Resfduos com getaçao em Maua e com destino em Maua : 6 tpos, totaHzando 99,2139999922365 T 

MOGI DAS CRUZES 
ÓLEOS LUBRIFICANTES, DE REFRIGERAÇÃO REPROCESSAMENTO 

Resfduos com getaçao em Maus e com destino em Mogi das Cruzes : 1 tipo, totalizando 50 T 

MAUA MOGIGUAÇU 
RESIDUOS DIVERSOS REPROCESSAMENTO 

Reslduos com geTBÇao em Maua e com destino em Mogi Guaçu: 1 tipo, totaHzando 48 T 

MAUA PARÁ 

quinta-feira, 2 de outubro de 2003 



(illJJ Gerador por Município 

Município Gerador Município Destino Resfduo 

CROMO HEXAVALENTE, CIANETO 

ÓLEOS LUBRIFICANTES, DE REFRIGERAÇÃO 

RESIDUOS DE LODOS DE TINTA DA PINTURA INDUSTRIAL 

RESIDUOS DIVERSOS 

Reslduos com geraçllo em Maus e com destino em PARA : 4 tipos, totalizando 46 T 

Forma de Tratamento 

ATERRO INDUSTRIAL TERCEIROS 

ATERRO INDUSTRIAL TERCEIROS 

ATERRO INDUSTRIAL TERCEIROS 

ATERRO INDUSTRIAL TERCEIROS 

MAUA PARANÁ 

MAUA 

RESIDUOS DIVERSOS ATERRO INDUSTRIAL TERCEIROS 

RESIDUOS DIVERSOS CO-PROCESSAMENTO 

FLUIDOS DI ELÉTRICOS A BASE DE BIFENILAS POLICLORADAS 

RESIDUOS DIVERSOS 

Reslduos com geraçlo em Maus e com destino em Parané: 4 ttx>s, totalizando 3156,5 T 

PAULÍNIA 

REPROCESSAMENTO 

REPROCESSAMENTO 

LODO DE TRT AMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIA DO PROCESSO DE CÉLULAS DE REPROCESSAMENTO 

RESIDUOS DIVERSOS REPROCESSAMENTO 

Reslduos com geraçlo em Maus e com destino em Paullnia: 2 tipos, totalizando 9,20000000298023 T 

MAUA RIO DE JANEIRO 
RESIDUOS DIVERSOS ATERRO INDUSTRIAL TERCEIROS 

RESIDUOS DE LODOS DE TINTA DA PINTURA INDUSTRIAL CO-PROCESSAMENTO 

RESIDUOS DIVERSOS CO-PROCESSAMENTO 

FLUIDOS DIELÉTRICOS A BASE DE BIFENILAS POLICLORADAS INCINERADOR 

LODO DE TRT AMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS PROVENIENTES DE OPERAÇÃ REPROCESSAMENTO 

LODOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DA PRODUÇÃO DE TINTAS REPROCESSAMENTO 

ÓLEOS LUBRIFICANTES, DE REFRIGERAÇÃO REPROCESSAMENTO 

quinta-feira, 2 de outubro de 2003 



[§jl Gerador por Município 

Municlpio Gerador Municlpio Destino Reslduo 

RESIDUOS DE LODOS DE TINTA DA PINTURA INDUSTRIAL 

RESIDUOS DIVERSOS 

Forma de Tratamento 

REPROCESSAMENTO 

REPROCESSAMENTO 

Resfduos com geraç§o em Maus e com destino em Rio de Janeiro: 9 tjx>s, totalizando 1653,89999705553 T 

MAUA SALTO 
RESIDUOS DIVERSOS REPROCESSAMENTO 

Resfduos com geraç§o em Maus e com destino em Saio: 1 tjx>, totalizando 48 T 

MAUA SANTA CATARINA 

MAUA 

RESIDUOS DIVERSOS REPROCESSAMENTO 

Resfduos com ge~o em Maus e com destino em Santa Catarila: 1 tjx>, totalizando 4035 T 

SANTO ANDRÉ 
NÃO ECONTRADO NA NORMA ABNT 10004 MICROONDAS 

Resfduos com geraçSo em Maus e com destino em Santo André: 1 tjx>, totalizando 5,99999986588955E-02 T 

MAUA SÃO BERNARDO 
RESIDUOS DIVERSOS REPROCESSAMENTO 

Resfduos com geraç§o em Maus e com destino em S§o Bernardo : 1 tjx>, totalizando 6 T 

MAUA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
RESIDUOS DIVERSOS ATERRO INDUSTRIAL TERCEIROS 

Resfduos com garaç§o em Maus e com destino em SSo jos~ dos Campos : 1 tipo, totalizando 20 T 

MAUA SÃO PAULO 
LODO DE TRTAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS PROVENIENTES DE OPERAÇÃ REPROCESSAMENTO 

RESIDUOS DIVERSOS REPROCESSAMENTO 

quinta-feira, 2 de outubro de 2003 



[§P Gerador por Município 

Municfpio Gerador 

MAUA 

MAUA 

MAUA 

Municfpio Destino Reslduo 

Resfduos com ge~o em Maus e com destino am Silo Paulo : 2 tipos, totalizando 70 T 

SOROCABA 
RESIDUO DE LIMPEZA COM SOLVENTE NA FABRICAÇÃO DE TINTAS 

RESIDUOS DIVERSOS 

ÓLEOS LUBRIFICANTES, DE REFRIGERAÇÃO 

RESIDUOS DIVERSOS 

Forma de Tratamento 

ATERRO INDUSTRIAL TERCEIROS 

ATERRO INDUSTRIAL TERCEIROS 

CO-PROCESSAMENTO 

REPROCESSAMENTO 

Resfduos com geraçilo am Maus e com destino em Sorocaba: 4 tipos, totalizando 84,5999984741211 T 

SUZANO 
LODO DE TRTAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS PROVENIENTES DE OPERAÇÃ REPROCESSAMENTO 

RESIDUOS DIVERSOS REPROCESSAMENTO 

Resfduos com ~o em Maus e com destino em Suzano : 2 tpos, totalizando 629,740000009537 T 

TAPIRAÍ 
ÓLEOS LUBRIFICANTES, DE REFRIGERAÇÃO REPROCESSAMENTO 

Resfduos com ge~o em Maus e com destino em Tapiraf: 1 tipo, totalizando 101 T 

MAUA TREMENBÉ 
RESIDUOS DIVERSOS ATERRO INDUSTRIAL TERCEIROS 

Resfduos com geraçilo am Maus a com destino em Tremenbé : 1 tipo, totalizando 5 T 

Resfduos com geraçilo em Maus: 53 tj>os, totalizando 12002,2139955331 T 

quinta-feira, 2 de outubro de 2003 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

Empresa ________________________________________________ ___ 

Endereço ________________________________________________ __ 

Ramo de Atividade __________ Responsável ___________ _ 

1 - Você conhece o Cadri ? 

D 1- Sim 2- Não 

2 - Como você part1c1pa no seu preenchimento? 

D 1 -Responsável 2 - Não participa 

3 - Só preenche 4- Outros 

3- Você encontra alguma dificuldade em seu preenchimento? 

2- Não 

Quanta dificuldade você encontra? 

D 1 -Muita 2 -Pouca 

Em quais aspectos? 

o 1 - Clss~ifir.:ação dn residuo 2- Tempo r.e em1ssão do ~oci..Jmento 

3 -Quantificação do resíduo 4 - Outros fatores? 

Quars? ____________________________________________________ __ 



4- Com que freqüêncra você faz a solicitação de CADRJ? 

1 -Uma úmca vez 2 -Um para cada transporte 

3- NDA 

Especificar _________________________ _ 

5- Você tem ma1s de um CADRI para o mesmo resíduo? 

D 1- Sim 2- Não 

Se s1m. Por quê'? 

6- Alguma vez seu CADRI fOI suspenso, ou teve seu ped1do negado? 

o 1- Sím 2- Não 

Se sim. ~or quê? 

7- Sua empresa env1a resíduo para desttnação em outros Estados 

1- Sim 2- Não 

Se sim. porque? 

D 1 -T ecnotog1as 2 -Distâncta 

3 -Legrslação ambiental 4- Custo 

5 -Outros? Quats? _________________ _ 



8- A cobrança pelo CADRI alterou alguma co1sa no processo de gerenc1amento 

de resiauos aa sua empresa? Por que? 

D 1- Sim 2- Não 

Porquê?------------------------------------------------------

9- Você consraera este documento adequado para o controle da destinação dos 

resíduos 1ndustna1s? Por que? 

D 1 -Sim 2- Não 

Porquê? ____________________________________________________ __ 

10- Qual o t-=moo estrmaao entre o pedido do CAORI na regronal e a obtenção do 

documento? 

D 1 - Alguns dias 2- Semanas 3 -2 a 3 meses 

11 -Quais são as pnnc1pa1s dificuldades encontradas na solicitacão do CADRI? 

D 1 -Tempo 2 -Custo 

3 - Informações órgão ambiental 4 - Não tem dif1cu1aade 

5 -Outros? Quais? -------------------------------------

12- O órgão ambiental costuma v1s1tar a empresa para verrf1cação das 

informações nele contidas? 

D 1 -S1m 2 -Não 



Se sim. com que treqüénc1a? 

O 1 -Nunca 2 -Bimestralmente 

3 - Semestralmente 4 - Anualmente 

5 -Outros? Quats? ------------------------------------

13 - Com relação ao transporte do resíduo. como é feito? 

O 1 - Veículo da própria empresa 2 - Veículo de empresa terceinzada 

3- Veículo da empresa de destinação 4 - Outro qual? ___ _ 

14- Vocé tem algum t1po de controle sobre o transporte dos seus resíduos? 

O 1 -Sim 2 -Não 

Como? ----------------------------------------------------


