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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO:
caso da Fazenda Belém em ICapuí, CE, Brasil

Msc. Haroldo Ferreira de Sousa
haroldopet@gmail.com

                                                                   PRODEMA UFC

O trabalho em questão tem como objetivo estudar os resíduos sólidos gerados na indústria petrolífera,
dando ênfase à disposição final dos resíduos perigosos por meio de ampla discussão sobre sua
caracterização, a legislação pertinente, os riscos ambientais decorrentes e a práticas de gestão e
gerenciamento a serem adotada visando os princípios de um PGRS que se baseiam em não gerar, minimizar
a geração, reutilizar, reciclar, tratar e dispor de maneira ambientalmente correta. O trabalho tem como
ferramenta de gestão a implantação e operacionalização do PGRS de Fazenda Belém (do ativo de produção
Mossoró, da Unidade de Negócios e Exploração do Rio Grande do Norte e Ceará da Petróleo Brasileiro
S.A. – PETROBRAS) em Icapuí /CE. O levantamento qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos
gerados nas atividades petrolíferas de Fazenda Belém teve como base o período de referencia de 12
meses de implantação e operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de setembro
de 2004 a agosto de 2005. A metodologia proposta para coleta dos dados para a implantação e
operacionalização do PGRS teve como apoio a pesquisa bibliográfica, a aplicação de formulários,
entrevistas com os funcionários da PETROBRAS, e das empresas contratadas, nas diversas áreas /
atividades do Campo de Fazenda Belém, inspeções técnicas in loco em cada uma das 15 atividades /
processos ate identificarmos os 61 tipos de resíduos gerados para então chegarmos a uma matriz de
processo e resíduos gerados. Nessas inspeções in loco nas diversas atividades de Fazenda Belém chegamos
a conclusão que os maiores problemas estavam na destinação final dos resíduos sólidos classe I. perigosos,
mas especificamente a Borra oleosa e o solo contaminado com petróleo e /ou derivados, que por não
terem valor comercial agregado eram tratados de forma descontrolada. Propor uma alternativa de acordo
com a realidade local como co-processamento, é uma destinação final adequada conforme a legislação
ambiental vigente, levando em conta aspectos econômicos técnicos ambientais saúde e segurança
operacional. Como resultado do nosso trabalho queremos quebrar o paradigma que resíduo é “lixo” e
que as industrias do primeiro mundo já descobriram que a utilização dos resíduos em seus processos
melhoraram as eficiências econômicas, sociais e ambientais, portanto apresenta vantagens da implantação
de um Programa de gerenciamento de resíduos como uma grande ferramenta no desenvolvimento de
todas as suas atividades.
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