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RESUMO

Apresenta-se os resultados da investigação realizada sobre o transporte rodoviário de resíduos  no Estado de
Minas Gerais a partir do licenciamento dessa atividade no âmbito da Fundação Estadual do Meio Ambiente –
FEAM, MG: tipos de resíduos, grau de periculosidade e quantidades transportadas,  geradores e receptores,
formas de destinação e rotas preferenciais utilizadas. Discute-se sobre os riscos relacionados ao transporte
rodoviário de resíduos perigosos. Avalia-se os procedimentos, as normas e as regulamentações estabelecidas
com base nos resultados da investigação e conclui-se sobre a efetividade do controle dessa atividade pelas
autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais.

PALAVRAS-CHAVE: Resíduo sólido – Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – Licenciamento
Ambiental

INTRODUÇÃO

Até há cerca de 25 anos atrás, o problema dos resíduos e sua destinação segura não havia recebido muita
atenção. A disposição inadequada de resíduos levou à poluição das águas superficiais e subterrâneas e a
contaminação dos solos e do ar, afetando diretamente a saúde humana e o meio ambiente. Casos como o de
Love Canal (Niagara Falls, NY, 1976) mostraram a necessidade de ações preventivas para a gestão e o
controle da geração e destinação dos resíduos. Os países desenvolvidos, seguidos alguns anos mais tarde por
alguns países periféricos, estabeleceram legislações e regulamentações, cuja essência é caracterizada por uma
definição geral de resíduos sólidos ou resíduos perigosos e uma listagem de resíduos que são considerados
perigosos, usando critérios tais como a origem do resíduo, a presença de substâncias ou compostos tóxicos e
suas propriedades.  Foram estabelecidas regras para o manuseio, o transporte, a estocagem, o tratamento
físico-químico e a disposição em aterros e definidas diretrizes para o gerenciamento dos resíduos.

A legislação ambiental invoca o princípio da responsabilidade do gerador associado aos vários
procedimentos ao longo das etapas de gerenciamento do resíduo, isto é, desde a sua geração até sua disposição
final. As leis também estabelecem regras para as operações de tratamento, estocagem, disposição em  aterros e
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transporte de resíduos, procedimentos e técnicas  que são submetidas à avaliação dos impactos ambientais que
acarretam.

O gerenciamento de resíduos requer um bom entendimento do processo de geração e da adequada
caracterização do resíduo, e a definição de técnicas e procedimentos para sua destinação. Observa-se que o
gerenciamento ambiental de resíduos tem se tornado prática crescente no planejamento integral dos
empreendimentos industriais em muitos países.

A incineração, a redução da toxicidade e a disposição no solo são, atualmente, as técnicas principais
empregadas para a destinação de resíduos. A incineração pode ser realizada em incineradores convencionais,
ou em fornos de clínquer das plantas de  fabricação de cimento.

A filosofia atual para a questão dos resíduos está baseada na constatação de que mais fácil do que tratar a
poluição causada pelos resíduos é prevenir sua geração. Verifica-se um crescente entendimento de que o
problema dos resíduos será reduzido somente por meio da adoção de tecnologias que contemplem a
eliminação ou a minimização de resíduos na fonte geradora – tecnologias limpas. A análise dos  programas de
gerenciamento de resíduos evidencia que os resíduos inevitavelmente gerados deverão, em algum momento,
serem transportados para instalações onde serão  reciclados,  tratados  ou dispostos. Muitas vezes essas
instalações estão  localizadas para além dos limites das unidades fabris onde os resíduos foram gerados,
exigindo que tais programas contemplem também  o transporte desses materiais.

Atualmente, o transporte rodoviário é a modalidade mais empregada no Brasil para essa finalidade. Os
veículos mais utilizados são os caminhões com carroceria aberta – tipo carga seca –,  os caminhões
basculantes, os caminhões com caçambas e os caminhões tanque.  Os resíduos são transportados
acondicionados em tambores, big-bags, containers, bombonas, ou na própria carroceria, e a carga, em geral,  é
envelopada e enlonada.

Os instrumentos legais e normativos para o transporte rodoviário de resíduos perigosos são aqueles que tratam
do transporte rodoviário de  cargas perigosas estabelecidos no nível federal:  Decreto Federal nº 96044, de 18
de maio de 1988,   que dispõe sobre o transporte de cargas perigosas no Brasil e  Normas ABNT: NBR 7500:
Transporte de cargas perigosas – Terminologia, NBR 7501: Transporte de cargas perigosas – Classificação;
NBR 7502 – Transporte de cargas perigosas – Simbologia; NBR 7503: Fichas de emergência para o transporte
de cargas perigosas; NBR 7504: Envelope para transporte de cargas perigosas –Dimensões e utilizações.  A
ABNT apresentou o projeto de norma  PN 1:603.04-003 para o transporte de resíduos. Ao Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, ou entidade por ele credenciada, compete
atestar a adequação dos veículos e equipamentos utilizados no transporte de produtos perigosos, nos termos de
seus regulamentos internos, conforme o Decreto Federal 96044.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE RESÍDUOS NO ESTADO
DE MINAS GERAIS

De acordo com a Deliberação Normativa COPAM1 nº 01, de 22 de março de 1990,  e com o Decreto Federal
96.044, de 18 de maio de 1988, a atividade de transporte rodoviário de resíduos classificados nas Classes I e
II2  – de acordo com a Norma ABNT NBR 10.004  – é considerada potencialmente poluidora e degradadora do
meio ambiente e,  dessa forma, está sujeita ao licenciamento ambiental.

A Fundação Estadual do Meio Ambiental – FEAM é o órgão responsável pelo licenciamento ambiental da
atividade  de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e de Resíduos Classes I e II  no Estado de Minas
Gerais.

Em função das características intrínsecas da atividade, o grau do potencial poluidor degradador associado ao
transporte rodoviário de resíduos Classes I e II é considerado grande na água e no solo e médio no meio ar3. O
porte da atividade é classificado como pequeno nos casos em que o número de veículos utilizados no

                                                            
1 Conselho Estadual de Política Ambiental, órgão deliberativo do Sistema Estadual de Meio Ambiente
   de Minas Gerais.
2 A legislação trata somente dos resíduos Classe II destinados ao processamento em fornos de clínquer.
3 Conforme estabelecido pela Deliberação Normativa COPAM nº 01, de 22 de março de 1990.



21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental

ABES – Trabalhos Técnicos 3

transporte de determinado resíduo for menor ou igual a dez; grande, nos casos onde cinqüenta ou mais
veículos são licenciados, e médio para os demais.

O procedimento para o licenciamento do transporte rodoviário de resíduos utilizado pela Fundação Estadual
do Meio Ambiente é o mesmo empregado para o transporte de produtos perigosos e  está descrito no
Formulário de Orientação Básica Sobre o Licenciamento Ambiental – TRANSPORTE. São exigidos
diversos documentos que vão compor o processo de licenciamento da empresa transportadora:
a) requerimento da Licença de Operação;
b) Plano de Controle Ambiental – PCA;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela elaboração do PCA;
d) cópia da caracterização química e classificação do resíduo, de acordo com a norma ABNT NBR
10.004, “executado por laboratório idôneo, acompanhado de laudo devidamente assinado”;
e) documento original expedido pelo órgão ambiental estadual autorizando a saída, o recebimento ou o
processamento do  resíduo caso ele seja originado de, ou destinado a outra Unidade da Federação;
f) cópia da Licença Ambiental concedida pelo COPAM aos empreendimentos geradores e receptores do
resíduo para suas atividades de rotina;
g)  certidão negativa de débito financeiro de natureza ambiental, expedida pela FEAM;
h) comprovante de recolhimento da taxa para ressarcimento do custo de análise do pedido de
licenciamento.

Como qualquer outro empreendimento sujeito ao licenciamento ambiental na FEAM, a empresa
transportadora deve apresentar o Formulário de Caracterização do Empreendimento – FCE devidamente
preenchido.

O Termo de Referência para Elaboração do Plano de Controle Ambiental – PCA para Transporte Rodoviário
de Produtos Perigosos  também é aplicado para a atividade de transporte de resíduos. As informações
solicitadas através desse formulário referem-se:
a) à identificação da empresa responsável pelo transporte do resíduo;
b) à caracterização dos veículos e equipamentos utilizados no transporte;
c) à caracterização do material a ser transportado – nome técnico, nome comercial, número da ONU,
acondicionamento para o transporte, produtores e consumidores do resíduo, rota e freqüência do transporte;
d) à qualificação dos condutores dos veículos, comprovada por meio de fotocópia de certificados de
conclusão do Treinamento para Condutores de Veículos Transportadores de Cargas ou Produtos Perigosos;
e) às  medidas de controle e prevenção de acidentes, incluindo normas de segurança, procedimentos de
seleção e treinamento de condutores, procedimentos e relatórios de inspeção e manutenção dos veículos e
equipamentos utilizados;
f) às rotas preferenciais utilizadas para o transporte de cada resíduo, assinalando os pontos de parada
previstos durante o percurso.

Após a análise da solicitação e da documentação apresentada pela empresa transportadora, é elaborado parecer
técnico que é submetido à apreciação da Presidência da FEAM, que o aceita ou não. As quantidades
transportadas, freqüência do transporte, acondicionamento dos resíduos, tipo de veículo e rotas e o período de
validade da licença são definidos pela FEAM e aprovadas como  condicionantes da licença ambiental.

A empresa transportadora é obrigada a declarar à FEAM, com antecedência de 72 horas, a programação para o
transporte de determinada carga de resíduos. Essa é a forma utilizada para o controle das quantidades de
resíduos efetivamente transportadas. A empresa  transportadora é obrigada também  a  apresentar ao órgão
ambiental certificados de destruição térmica, co-processamento ou beneficiamento do resíduo conforme o
caso.

Desde 1986 foram abertos 931 processos junto ao COPAM referentes ao licenciamento do transporte
rodoviário de produtos perigosos no Estado de Minas Gerais, os quais correspondem a 292 processos
técnicos4, a 515 processos de solicitação de  licença ambiental e a 124 autos de infração. Foram concedidas
licenças para 197 empresas.

                                                            
4 São processos gerais referentes às empresas  transportadoras.
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Os resultados apresentados neste trabalho foram obtidos a partir da  investigação realizada nos processos
ambientais das empresas transportadoras disponíveis na FEAM.  Foram selecionadas oito empresas  para a
pesquisa: quatro que se destacaram pelo número de licenças ambientais obtidas – Transportadora Santa
Felicidade, sediada em Curitiba, PR; Empresa de Transporte Asa Branca, sediada em Contagem, MG;
Transporte Niquini Ltda, sediada em Nova Lima, MG; Transportadora Armênio Queiroz, sediada em Ouro
Preto, MG – e quatro empresas escolhidas aleatoriamente entre as demais – GM Costa Transportes Ltda,
sediada em Poços de Caldas, MG; Vito Transportes Ltda, sediada em Contagem, MG; Transportadora Beira
Rio Ltda, sediada em São Gonçalo do Abaeté, MG; e Ibor Transporte Rodoviário Ltda, sediada em Juiz de
Fora, MG. Essas empresas obtiveram juntas 145 licenças ambientais concedidas para o transporte de 318 tipos
diferentes de resíduos, o que evidenciou que o licenciamento, em alguns casos, abrange mais de um resíduo.

A Tabela 1 apresenta   o quadro do licenciamento ambiental para o transporte rodoviário de produtos e
resíduos perigosos considerando o número de licenças solicitadas ao COPAM, e  destaca o resultado para as
empresas transportadoras investigadas.

Tabela 1 – Licenciamento ambiental do transporte rodoviário de produtos perigosos no
Estado de Minas Gerais: número de licenças solicitadas ao COPAM

Empresa Transportadora Sede Licenças
solicitadas Autos de Infração

Transportadora Santa Felicidade Ltda Curitiba, PR 66 -
Empresa de Transporte Asa Branca SA Betim, MG 51 -
Transporte Niquini Ltda Nova Lima, MG 17 2
Transportadora Armênio Queiroz Ltda Ouro Preto, MG 14 1
G.M. Costa Transportes Ltda Poços de Caldas, MG 6 -
Vito Transportes Ltda Contagem, MG 5 -
Transportadora Beira Rio Ltda São Gonçalo do Abaeté, MG 5 -
Ibor Transporte Rodoviário Ltda Juiz de Fora, MG 5 -
Outras 189 empresas Diversas 346 121

Todos os resultados apresentados neste trabalho estão baseados nas quantidades licenciadas para o
transporte de determinado resíduo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa  realizada  desenvolveu-se em torno de  seis parâmetros relacionados aos resíduos referenciados no
processo de licenciamento das empresas transportadoras investigadas:
a) origem e destino do resíduo  – empresa geradora e sua localização, empresa receptora e sua localização;
b) tipo de resíduo – lodos de ETE, pó de aciaria, borra oleosa, óleo lubrificante usado, borra de tinta etc.  – e
sua classificação segundo a norma ABNT NBR 10004;
c) forma de destinação do resíduo – incineração, processamento em forno de clínquer, reaproveitamento
como matéria-prima em outro processo industrial, tratamento para recuperação de produto, tratamento sem
recuperação de produto e disposição em aterro;
d) opções de acondicionamento do resíduo e tipo de caminhão utilizados;
e) quantidades licenciadas para o transporte;
f) as rotas preferenciais para o transporte  – rodovias federais, rodovias estaduais, vias urbanas.

Os tipos de resíduos licenciados para o transporte são diversos. Em geral, esses materiais são citados nos
processos de licenciamento com a mesma denominação com que são referenciados nas empresas onde são
gerados – piche de MTB, CRB, borra de hidromation, amianto de crisotila,  terra de chumbo, catalisador
exaurido das HDTs etc. – normalmente associados à linha ou equipamento de processo onde se originam.
Como a lista desses resíduos é extensa – foram identificados 318 resíduos no universo de processos
pesquisados – optou-se por referenciá-los de acordo com as quantidades licenciadas para o transporte: os
resíduos com massa superior a 10.000 t  por licença foram citados nominalmente;  os resíduos com massas
menores que 10.000 t por licença foram agrupados de acordo com suas características químicas  e fonte
geradora  em borras oleosas, borras de tinta, lodos de ETE5, solventes usados, resíduos químicos, óleos
usados, materiais diversos contaminados, apresentando-se o somatório de suas massas. O resultado

                                                            
5 Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos
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encontrado está na Tabela 2. Observa-se que a quantidade de askarel licenciada para o transporte  é pequena
em relação  à massa total, entretanto, esse resíduo  foi destacado  devido a sua elevada toxicidade. A maioria
dos resíduos é classificada como Classe I; o resíduo carvão de criolita é Classe II.

Estimou-se o número de veículos necessários à efetivação do transporte da totalidade da massa de resíduos
licenciada. Considerou-se para o cálculo o valor médio de 25 t por veículo por carregamento. Nessas
condições serão necessárias 61,4 mil viagens para transportar todo o resíduo, o que corresponde a uma taxa de
cerca de 21 viagens por dia  para o período de 8 anos – período máximo de validade da licença ambiental
concedida pelo COPAM para o transporte rodoviário de produtos perigosos. Esses resultados estão incluídos
na Tabela 2.

A Tabela 3 apresenta os resultados da análise realizada em relação à  forma de destinação de resíduos por
empresa transportadora. Verifica-se que o tratamento térmico – em incineradores convencionais e em fornos
de clínquer de plantas de cimento – responde por 80% das formas de destinação dos resíduos, evidenciando
a opção preponderante por essa modalidade, em anos recentes, pelos geradores.

As quantidades de resíduos licenciadas para o transporte  de acordo com as formas de destinação por tipo de
resíduos foram analisadas. Os resultados compilados estão apresentados na Tabela 4. Sob essa perspectiva, o
tratamento térmico de  resíduos em fornos de clínquer é também a forma de destinação preponderante,
correspondendo a 66,05% da massa total de resíduos a ser transportada.

Essa constatação está de acordo com o crescimento da atividade em Minas Gerais. As fábricas de cimento da
Holdercim Brasil e Carmargo Corrêa, instaladas no município de Pedro Leopoldo e SOEICOM, instalada no
município de Vespasiano –  ambos na Região Metropolitana de Belo Horizonte – estão aptas a solicitar o
licenciamento para processar centenas de resíduos diferentes em seus fornos de clínquer com o objetivo de
substituir parte dos energéticos tradicionalmente empregados  e, assim,  reduzir os custos de produção do
cimento:  917,5 mil t de resíduos  – que corresponde a  90,56% da massa total de resíduos destinada ao
processamento em fornos de clínquer – serão enviadas para essas unidades fabris.
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TABELA 2  -  Transporte rodoviário de resíduos em MG: quantidades licenciadas
Resíduo ou

conjunto de resíduos Origem
Quantidade licenciada

 para o transporte
Veículos

necessários
( t ) ( % ) ao transporte

1. Borras oleosas ( 1 ) 268.626 17,51 10.745
2. Borras de tinta ( 1 ) 74.046 4,83 2.962
3. Resíduos químicos ( 1 ) 72.765 4,74 2.911
4. Lodos de ETE ( 1 ) 31.940 2,08 1.278
5. Solventes usados ( 1 ) 15.085 0,98 603
6. Óleos usados ( 1 ) 9.725 0,63 389
7. Materiais diversos contaminados ( 1 ) 5.442 0,36 218
8. Pó de forno elétrico de aciaria Ind. Siderúrgica 300.800 19,61 12.032
9. Borra de re-refino de óleos lubrificantes Ind. Mecânica 166.800 10,87 6.672
10. Borra de hidromation Ind. Automobilística 92.160 6,01 3.686
11. Carvão de criolita Ind. Alumínio 73.850 4.82 2.954
12. Resíduo SPL Ind. Alumínio 67.700 4,41 2.708
13. Borra de retífica Ind. Autopeças 54.300 3,54 2.172
14. Óxido de zinco Ind. Siderúrgica 35.280 2,30 1.411
15. Cake Ind. Alumínio 34.700 2,26 1.388
16. Areia verde Ind. Metalúrgica 28.800 1,88 1.152
17. Areia Shell Ind. Metalúrgica 28.800 1,88 1.152
18. Terra de chumbo Ind. Metalúrgica 22.468 1,46 899
19. Piche MTB Ind. Química 19.200 1,25 768
20. CRB Ind. Alumínio 17.610 1,15 704
21. Ponta de anodo Ind. Alumínio 17.370 1,13 695
22. Areia no brake Ind. Metalúrgica 14.400 0,93 576
23. Skiming Ind. Alumínio 13.747 0,90 550
24. Borra de sabão de trefila Ind. Metalúrgica 10.080 0,66 403
25. Askarel Capacitores 510 0,03 20
26. Outros resíduos Diversas 57.775 3,78 2.311
TOTAL - 1.533.979 100,00 61.359

(1) Os resíduos Borras oleosas, Borras de tinta, Resíduos químicos, Lodos de ETE, Solventes usados, Óleos
usados e Materiais diversos contaminados englobam resíduos de origens diversas: indústrias químicas,
indústrias de autopeças, distribuidoras de combustíveis, indústrias de tintas, indústrias metalúrgicas,
mineradoras, industrias alimentícias, indústrias mecânicas.

TABELA 3 – Formas de destinação de resíduos por empresa transportadora
Empresa Forma de Destinação/ Número  de Citações no Processo

Transportadora A B C D E F G H Licenças
concedidas6

Santa Felicidade 3 173 2 2 - - - - 59
Asa Branca 31 12 14 8 5 1 2 3 44
Niquini 9 17 - - 3 - 1 - 13
Armênio Queiroz - 3 2 1 - - - 7 10
GM Costa 1 1 1 - - - - 3 6
IBOR 1 - 3 - - - - 1 5
Vito Transporte 1 2 1 - 1 - - - 5
Beira Rio - - - 3 - - - - 3
TOTAL 46 208 23 14 9 1 3 14 145
( % ) 14,47 65,41 7,23 4,40 2,83 0,32 0,94 4,40

A= incineração; B= queima em forno de clínquer; C= tratamento com recuperação de produto; D=
reaproveitamento como matéria-prima em outro processo; E= disposição em aterro; F= armazenamento; G=
tratamento  sem recuperação de produto; H= destinação não informada

A análise dos dados referentes à origem e destino dos resíduos,  considerando como ponto referencial o Estado
de Minas Gerais,  mostra que 47,60% das licenças tratam do transporte de resíduos de Minas Gerais para
outros Estados; 37,24% das licenças tratam do transporte de resíduos entre empresas sediadas em Minas
Gerais;  10,34% das licenças tratam do transporte de resíduos de outros Estados para Minas Gerais; 1,37% das

                                                            
6 Até a data de fechamento desta pesquisa (março de 2001)
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licenças  tratam do transporte de resíduos entre outros Estados da Federação, mas cuja rota inclui rodovias que
cortam o Estado de Minas Gerais.  Os resultados  para o fluxo de resíduos de acordo com o número de licenças
concedidas pelo  estão apresentados  na Tabela 5.

TABELA 4  -  Transporte rodoviário de resíduos em MG: formas de destinação do resíduo
Resíduo ou Formas de Destinação do resíduo/ Quantidade Destinada ( t )

conjunto de resíduos A B C D E F G H
1. Borras oleosas - 268.626 - - - - - -
2. Borras de tinta 240 71.806 - (*) - - 2.000 -
3. Resíduos químicos 480 62.893 9.000 90 284 - - 18
4. Lodos de ETE 30 30.630 - 1.280 - - - -
5. Solventes usados 60 14.905 120 - - - - -
6. Óleos usados - 9.635 90 - - - - -
7. Materiais diversos contaminados 40 5.302 - - - - - -
8. Pó de forno elétrico de aciaria - - - 272.000 - - - 28.800
9. Borra de re-refino - 166.800 - - - - - -
10. Borra de hidromation - - - - 92.160 - - -
11. Carvão de criolita - 73.850 - - - - - -
12. Resíduo SPL - 67.700 - - - - - -
13. Borra de retífica - 54.300 - - - - - -
14. Óxido de zinco - - 34.080 - - - - 1.200
15. Cake - 34.700 - - - - - -
16. Areia verde - 28.800 - - - - - -
17. Areia Shell - 28.800 - - - - - -
18. Terra de chumbo - - 22.468 - - - - -
19. Piche MTB - 19.200 - - - - - -
20. CRB - - 17.610 - - - - -
21. Ponta de anodo - - 17.370 - - - - -
22. Areia no brake - 14.400 - - - - - -
23. Skiming - - 13.747 - - - - -
24. Borra de sabão de trefila - 10.080 - - - - - -
25. Askarel 510 - - - - (*) - (*)
26. Outros resíduos (*) 50.710 7.049 16 - - (*) -
TOTAL 1.360 1.013.137 121.534 273.386 92.444 (*) 2.000 30.118
( % ) 0,09 66,05 7,92 17,82 6,03 (*) 0,13 1,96

A= incineração; B= queima em forno de clínquer; C= tratamento com recuperação de produto; D=
reaproveitamento como matéria-prima em outro processo; E= disposição em aterro; F= armazenamento; G=
tratamento  sem recuperação de produto; H= destinação não informada
(*) Quantidade do resíduo transportado  não informada

TABELA 5 -  Transporte rodoviário de resíduos em MG: fluxo de resíduos por licença
concedida pelo COPAM

Fluxo do transporte Totalização Empresa Transportadora/ Número de Licençcas
Nº % SF AB NQ AQ GMC VT IB BR

Entre empresas de Minas Gerais 54 37,24 35 7 1 8 - - 1 2
De Minas Gerais para outros Estados 69 47,60 8 35 10 2 5 5 4 -
De outros Estados para Minas Gerais 15 10,34 15 - - - - - - -
Entre empresas de outros Estados 2 1,37 1 - - - - - - 1
Para exportação 4 2,76 - 1 2 - 1 - - -
Sem referência 1 0,69 - 1 - - - - - -
TOTAL 145 100,00 59 44 13 10 6 5 5 3

SF= Santa Felicidade; AB= Asa Branca; NQ= Niquini; AQ= Armênio Queiroz; GMC= GM Costa; VT= Vito
Transportes;
IB= Transportadora Ibor; BR= Transportadora Beira Rio

Quando essa análise é feita considerando-se as massas dos resíduos licenciados para o transporte, fica
evidenciado que a quantidade transportada de resíduos entre empresas sediadas em Minas Gerais é maior,
correspondendo a 45,77% da quantidade total. Em seguida está o fluxo de resíduos de empresas mineiras para
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outros Estados, 34,61% da quantidade total. O envio de resíduos de outros Estados para Minas Gerais
corresponde a 19,61%, como evidenciado na Tabela 6.

TABELA 6 - Transporte rodoviário de resíduos em MG: quantidade licenciada para  o transporte
em função do fluxo de resíduos

Resíduo ou Quantidades licenciadas ( t )
conjunto de resíduos MG ⇒⇒ MG MG ⇒⇒ Outros Outros ⇒⇒ MG Exportação

1. Borras oleosas 263.307 5.319 - -
2. Borras de tinta 33.127 2.519 38.400 -
3. Resíduos químicos 28.013 29.152 15.600 -
4. Lodo de ETE 3.980 2.640 25.320 -
5. Solventes usados 14.880 205 - -
6. Óleos usados 9.635 90 - -
7. Materiais diversos contaminados 5.292 - 150 -
8. Pó de forno elétrico de aciaria 28.800 272.000 - -
9. Borra de re-refino 37.200 - 129.600 -
10. Borra de hidromation - 92.160 - -
11. Carvão de criolita - 73.850 - -
12. Resíduo SPL 19.700 - 48.000 -
13. Borra de retífica 54.100 200 - -
14. Óxido de zinco 1.200 9.600 24.480 -
15. Cake 34.700 - - -
16. Areia verde 28.800 - - -
17. Areia Shell 28.800 - - -
18. Terra de chumbo 690 21.778 - -
19. Piche MTB - - 19.200 -
20. CRB 17.610 - - -
21. Ponta de anodo 17.370 - - -
22. Areia no brake 14.400 - - -
23. Skiming - 13.747 - -
24. Borra de sabão de trefila 10.080 - - -
25. Askarel - 395 - 115
26. Outros resíduos 50.400 7.375 - -
TOTAL 702.084 531.030 300.750 115
( % ) 45,77 34,61 19,61 0,01

Os resíduos são transportados em caminhões caçamba, caminhões basculante, caminhões para carga seca e
caminhões tanque. Em todas as licenças há exigências sobre a forma de acondicionamento dos resíduos – em
tambores de 200 litros, big-bags ou bombonas – com objetivo de minimizar os riscos de vazamento ou
derramamento dos materiais durante  o transporte, procedimento que deve ser associado ao envelopamento e
enlonamento da carga. Nos processos de licenciamento ambiental das empresas transportadoras, entretanto,
não há nenhuma informação sobre os procedimentos adotados e impactos decorrentes da limpeza ou lavagem
das carrocerias dos caminhões após o transporte dos resíduos.

Constatou-se que as informações referentes aos parâmetros investigados não estão registradas de forma
homogênea; em alguns casos ela  não é precisa; algumas vezes não há informações. Com isso, o somatório dos
valores apurados na pesquisa estão aquém das quantidades reais licenciadas para o transporte rodoviário de
resíduos.

ROTAS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE RESÍDUOS

O transporte rodoviário de resíduos em Minas Gerais é realizado, predominantemente, através das Rodovias
Federais BR 381 – trecho Belo Horizonte-São Paulo – e  Rodovia BR 040 – trecho Belo Horizonte-Rio de
Janeiro, que cortam o Estado. As rotas utilizadas para o transporte rodoviário de resíduos formam uma teia
complexa sobre o Estado de Minas Gerais: Rodovia BR 262 no trecho João Monlevade-Belo Horizonte;
Rodovia BR 354 no Circuito da Águas; Rodovia BR 459 ligando Poços de Caldas a Itajubá e esses municípios
à Rodovia BR 381; Rodovia BR 267, de Juiz de Fora a Caxambu; Rodovia BR 356, que liga Ouro Preto à
Rodovia BR 040; além das rodovias estaduais das quais se destacam a Rodovia MG 010, que liga Belo
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Horizonte ao Aeroporto de Confins e ao município de Vespasiano e a Rodovia MG 424, que faz a ligação do
Município de Pedro Leopoldo com o Anel Rodoviário de Belo Horizonte.

A malha rodoviária destinada ao transporte de resíduo se estende muito além dos limites do Estado de Minas
Gerais: resíduos gerados em distribuidoras de derivados de petróleo instaladas nas Regiões Norte, Nordeste,
Centro-Oeste e Sul estão sendo destinados ao tratamento térmico nos fornos de clínquer das fábricas de
cimento instaladas na Região Metropolitana de Belo Horizonte; quantidades significativas de resíduos da
indústria siderúrgica mineira estão sendo enviados para o Estado de Goiás  – com anuência da FEMAGO –
para serem reaproveitadas como matéria-prima na fabricação de fertilizantes.

A análise das rotas estabelecidas para o transporte rodoviário de resíduos mostrou que o Anel Rodoviário de
Belo Horizonte, que liga as rodovias federais BR 381, BR 040 e BR 262, é passagem obrigatória da maior
parte dos veículos de carga que trafegam na região. Os resultados da pesquisa indicam que as empresas
transportadoras têm licença ambiental para transportar mais de 1,2 milhão de toneladas de resíduos nesse
trecho, no período de 8 anos7, o que demandará o trabalho de cerca de 17 caminhões de 25 t cada por dia,
totalizando mais de 50 mil viagens nesse período.

A Figura 1 apresenta croqui das principais vias de acesso à Belo Horizonte:  destaca o Anel Rodoviário – em
amarelo –; as Rodovias BR 381, BR 040 e BR 262; as Rodovias MG 010  e MG 424 – em vermelho –; e as
Avenidas Amazonas e Cristiano Machado  – em verde. Na figura está assinalado o fluxo preferencial de
resíduos destinados ao processamento nos fornos de clínquer das fábricas de cimento de Vespasiano e Pedro
Leopoldo. As empresas transportadoras  investigadas têm licença para transportar cerca de 917,5 mil t de
resíduos para essa região, o que demandará o trabalho de 13 caminhões de 25 t por dia, totalizando 36,7 mil
viagens.

RISCOS E CONTAMINAÇÃO

O modelo de gerenciamento de resíduos parte do princípio que toda atividade humana –  seja de produção ou
de consumo – produz resíduos que podem  ser reutilizados ou reciclados nos processos de produção na própria
unidade geradora, ou em outra unidade fabril. Os resíduos que não são reaproveitados tornam-se lixo
depositado no meio ambiente, seja na sua forma original ou após passar por algum tipo de tratamento.

Os resíduos são poluentes  peculiares em relação a dois aspectos:
1º. os resíduos são  poluentes concentrados, ou seja, eles não são emitidos para o meio ambiente  da mesma
forma que os efluentes atmosféricos e líquidos. Isso faz com que  efeitos sobre a saúde e o meio ambiente mais
intensos e localizados sejam possíveis de ocorrer  em acidentes envolvendo resíduos;
2º. os resíduos se movimentam somente por meio de agentes humanos e dessa forma eles estão mais sujeitos
aos acidentes durante o manuseio, transporte e disposição e à percepção pública nos eventos agudos, embora
seu fluxo possa ser interrompido.

Esses aspectos reforçam a percepção de que os riscos associados aos resíduos – risco intrínseco, definido pela
toxicidade de seus componentes; e risco situacional,  criado pelas várias situações em que o resíduo é
submetido – condições físicas, estado do meio ambiente, embalagem e armazenamento, transporte etc. – sejam
maiores [WYNNE, 1987].

Define-se risco como o efeito adverso que pode resultar de uma ação particular para as pessoas e o meio
ambiente. O risco para as pessoas refere-se ao risco intencional ou não de profissões ou atividades perigosas
ou insalubres que podem infligir algum tipo de doença, lesão ou morte daqueles que estão expostos. O risco
para o meio ambiente trata do ativo e do passivo ambiental ante a contaminação, poluição, degradação ou
devastação dos recursos naturais e dos ecossistemas [CALDAS, 1999].

A avaliação do risco associado ao transporte rodoviário de resíduos identifica o risco potencial de exposição
aos agentes químicos nocivos à saúde dos empregados das unidades geradoras e receptoras dos resíduos
associada ao manuseio desses materiais – acondicionamento para o transporte – e, principalmente, dos
condutores dos veículos de carga; e o risco de ocorrência de  acidente rodoviário – tombamento do caminhão,

                                                            
7 Período máximo de validade das licenças ambientais concedidas pelo COPAM para o transporte rodoviário de produtos
  e resíduos perigosos.
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abalroamento, vazamento de materiais, incêndio etc – que, na maioria das vezes, contribui para o agravamento
do risco de exposição aos agentes químicos. A Figura 2 mostra fotografia de carga de resíduos acondicionados
em bombonas e detalhe das fendas no recipiente que ocasionaram vazamento de material tóxico durante seu
transporte.

Esses cenários mostram que o transporte de resíduos perigosos promovem a disseminação dos riscos e da
contaminação aos quais estão expostos trabalhadores, população e o meio ambiente.

FIGURA 1 –  Rota dos resíduos nas principais vias de acesso ao Município de Belo Horizonte

  Legenda
                Fluxo de resíduos para as fábricas de cimento

Os riscos estão presentes em todas as etapas e atividades relacionadas ao transporte rodoviário  de resíduos:
a) manuseio para acondicionamento do resíduo e carregamento e descarregamento dos caminhões,
devido à contaminação por contato, ingestão por via nasal ou oral, e às fatalidades  (explosões);

Rio de Janeiro BR 040

J BELO HORIZONTE

AEROPORTO
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CARLOS PRATES

FÁBRICAS DE
CIMENTO

Vespasiano MG 010
Pedro Leopoldo MG 424

São Paulo BR 381
Uberaba BR 262

João Monlevade BR 381
Vitória BR 262
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b) transporte nas vias públicas – estradas federais, estaduais e vias municipais –,  devido aos acidentes
com derramamento, explosão ou evaporação da carga;
c) limpeza das carrocerias e tanques dos caminhões transportadores, devido à contaminação de materiais
empregados e das águas de lavagem.

As conseqüências dos acidentes dependem das características físico-químicas do resíduo e da extensão do
lançamento do produto para o meio ambiente, podendo ser agravadas  se os acidentes ocorrerem em locais
próximos às áreas populacionais.

Estudo recente apresentado pela CETESB [SERPA & FERNÍCOLA, 2000] sobre acidentes com substâncias
químicas mostra que “com relação às atividades geradoras dos acidentes, ... o transporte rodoviário de
substâncias químicas é responsável pela grande maioria das ocorrências (38%), enquanto a principal classe
de risco associada aos acidentes ambientais diz respeito aos líquidos inflamáveis (38%).”

Casos de intoxicação aguda e impregnação cutânea de motoristas de empresas transportadoras de resíduos
químicos destinados às fábricas de cimento instalados no município de Cantagalo, RJ, foram  constatados pela
população residente nas proximidades das fábricas e  pelo Serviço de Saúde local [MATTOS & RIBEIRO,
1997].

A população de Belo Horizonte está exposta diariamente aos riscos de acidentes associados ao transporte de
produtos e resíduos perigosos no Anel Rodoviário; esse trecho de rodovia está inserido em área de grande
adensamento populacional do município e é muito utilizado como via de acesso à várias regiões da cidade. O
risco para a população é agravado pela presença do gasoduto – gás natural – instalado ao longo do Anel
Rodoviário a partir do município de Contagem se estendendo  na direção Norte.

No Brasil, diferentemente dos países desenvolvidos, a população ainda não se conscientizou dos perigos para a
saúde humana e para o meio ambiente que podem resultar dos acidentes envolvendo o transporte rodoviário de
resíduos. Mesmo as instituições públicas, especialmente os órgãos estaduais e locais que têm interveniência no
assunto, ainda não compreenderam completamente a complexidade dos riscos associados aos resíduos e ao seu
transporte, muito embora alguns esforços vêm sendo feitos para a regulamentação e o controle da atividade
tanto no nível federal como no nível estadual.

A diversidade de geradores de resíduos, tipos, condições, movimento, métodos de destinação sugerem extrema
heterogeneidade de problemas e tipos de riscos,  o que agrava sobremaneira a definição de políticas
regulatórias apropriadas para  a questão.

FIGURA 2 – Transporte de resíduo acondicionado em bombonas, à direita; bombona rompida
provocando vazamento de resíduo durante o transporte, à esquerda

EFETIVIDADE DO CONTROLE AMBIENTAL  DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE  RESÍDUOS
EM MINAS GERAIS

Em anos recentes a Fundação Estadual do Meio Ambiente tem direcionado esforços para a melhoria de sua
atuação institucional que contemplaram a padronização dos procedimentos para o licenciamento ambiental em
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Minas Gerais com a edição de termos de referência e formulários padronizados. Entretanto não há
procedimentos específicos para o licenciamento do transporte rodoviário de resíduos, sendo adotadas as
mesmas diretrizes para o licenciamento do transporte rodoviário de produtos perigosos. Assim procedendo, a
FEAM desconsidera a complexidade dos aspectos tecnológicos, toxicológicos e ambientais da geração e
destinação dos resíduos sólidos. Por exemplo, é relativamente simples constatar a composição química – que
inclusive deve ser homogênea para atender às exigências do mercado – de determinado produto perigoso, o
mesmo  não acontece com um dado resíduo. Há muitos processos sem  informações sobre a composição
química e o grau de periculosidade dos resíduos licenciados para o transporte.

No licenciamento do transporte de resíduo destinado ao tratamento térmico em fornos de clínquer as
informações sobre os resíduos constam dos  processos de licenciamento da planta cimenteira para o co-
processamento; a análise desses dois  processos é feita simultaneamente.

Constatou-se que os tipos e os níveis de informação e dados constantes nos diversos processos das empresas
transportadoras não foram registrados de forma sistemática e homogênea. Informações básicas para a análise
do pedido de licença – tipos de resíduos, quantidades licenciadas para o transporte, origem e destinação,
classificação do resíduo de acordo com a norma NBR 10004, agente principal que confere periculosidade,
características físico-químicas, quantidades efetivamente transportadas e rotas – às vezes são confusas,
incompletas e até mesmo inexistentes.

Verificou-se que não há informações sobre a eficácia dos resultados do transporte e destinação dos resíduos
conforme declarados pelo empreendedor, a não ser quando os resíduos foram incinerados – a empresa
transportadora envia à FEAM certificado de queima expedido pelo empreendimento responsável pela
incineração dos resíduos. Nas situações em que o resíduos foram destinados ao processamento nos fornos de
clínquer das plantas cimenteiras instaladas em Minas Gerais, é possível verificar nos processos dessas
indústrias  junto ao COPAM se  os resíduos foram tratados de fato.

Também constatou-se que não há informações sobre as práticas adotadas  pelas empresas transportadoras para
a limpeza das carrocerias e tanques dos veículos de carga, ou procedimentos definidos pela FEAM em relação
a esse aspecto.

A FEAM não fiscaliza de forma efetiva – nas estradas – o transporte rodoviário de resíduos,  dentre outras
razões devido ao número reduzido de técnicos envolvidos com o licenciamento ambiental do transporte de
produtos e resíduos perigosos. Nesse sentido, é necessário que o órgão ambiental induza a criação de um
grupo formado por instituições intervenientes no assunto – Corpo de Bombeiro, DER, Polícia Rodoviária
Federal, Defesa Civil, Prefeituras Municipais etc. – para auxiliar na fiscalização e para realizar o atendimento
às emergências decorrentes de acidentes envolvendo substâncias químicas.

Embora seja exigida das empresas transportadoras a definição de procedimentos no caso de não
conformidades  durante o transporte dos resíduos – quebra de veículo,  troca de pneus, roubo, sequestro e
sabotagem, acidentes com outros veículos, vazamento, tombamento, incêndios –, o órgão ambiental não
estabeleceu  planos de contingência para o atendimento  de acidentes envolvendo o transporte rodoviário de
produtos e  resíduos perigosos.

FINAL

A análise da demanda por licenças ambientais para o transporte de determinados tipos de resíduos sinaliza que
elas foram induzidas, primeiramente, pela necessidade do gerador de  se livrar de um  resíduo de elevada
periculosidade  – como os transformadores e capacitores contaminados com askarel e o próprio askarel que se
encontravam armazenados –; várias empresas enviaram seus resíduos para incineração na Bayer em Belford
Roxo, RJ. Em segundo lugar,  as empresas verificaram que reciclar  parte do material contido nos resíduos,
para reintroduzi-los no processo industrial, ou vendê-los para outras plantas de processamento é
economicamente interessante. Em terceiro lugar, os geradores identificaram os fornos de clínquer das fábricas
de cimento como a destinação ideal para o descarte de seus resíduos – os que estão sendo gerados e as
milhares de toneladas estocadas e  descartadas de forma inadequada em suas áreas industriais durante muitos
anos.
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Em relação ao terceiro ponto, SANTI & SEVÁ FILHO (1998) mostraram que os principais tipos de resíduos
processados nas fábricas de cimento como combustíveis complementares ou matérias-primas eram aqueles
disponíveis nas regiões onde as fábricas de cimento estão instaladas, evidenciando uma relação direta com a
redução de gastos com frete e, evidentemente, do preço final desses insumos secundários. De acordo com os
autores. “havia, do ponto de vista territorial, uma configuração variável, com alguns eixos de coleta de
combustíveis  envolvendo as refinarias e os terminais de petróleo mais próximos, as zonas de carvoejamento,
os arrozais, os pátios de estocagem e descarte de guseiros e das siderúrgicas...”.

O que se conclui a partir da pesquisa realizada, entretanto, é que não mais importa de onde o resíduo vem, qual
a distância da fonte geradora, mas se ele serve aos interesses da indústria cimenteira. Provavelmente as
fábricas de cimento estão cobrando para processar os resíduos ao invés de pagar por eles, tendo o gerador do
resíduo – que quer se ver livre desse passivo ambiental – que arcar também com os custos do transporte.
Amplia-se assim a malha rodoviária por onde trafegam caminhões carregados de resíduos; amplia-se a
frequência do transporte; ampliam-se os riscos de acidentes e de contaminação.

Compete ao órgão ambiental definir diretrizes para que o transporte rodoviário de resíduos seja realizado
dentro de condições que minimizem o risco intrínseco dessa atividade para a população e para o meio
ambiente.

É necessário que se disponha de informações básicas compiladas e consistidas para o controle ambiental
eficiente e eficaz dessa atividade ambientalmente poluidora e altamente perigosa.

Este trabalho de pesquisa sobre o licenciamento ambiental do transporte rodoviário de resíduos no Estado de
Minas Gerais é pioneiro,  o que torna seus resultados, embora parciais,  inéditos.
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