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Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 



Ética Ecológica e Ética Social 



Desenvolvimento Sustentável 

“...permitir que os preços digam a verdade ecológica”  

Weizsaecker 

“Padrões de consumo de sofisticada modéstia” 
 

Maurice Strong 

 INTERNALIZAÇÃO DOS CUSTOS AMBIENTAIS 

 CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 



Gestão Ambiental 



    Gestão Ambiental? 

 

    Resultados ambientais? 

 

    Desenvolvimento sustentável? 

 

    Gerenciamento de Resíduos? 

 

    Série ISO 14000? 

 

    Norma ISO 14001? 

Gestão Ambiental 



A Evolução dos Sistemas de Gestão 

Foco no Produto 

• Inspeção por Amostragem 

Foco no Processo  

• Controle de Qualidade  

• Controle Estatístico de Qualidade  

• Controle Estatístico do Processo 



Foco no Sistema 

• Garantia da Qualidade 

• Círculos de Controle da Qualidade, 

• Controle Total da Qualidade e Normas 
de Gestão. 

Foco no Negócio  

• Prêmio Nacional da Qualidade, Gestão 
Estratégica da Qualidade 

• Gestão da Qualidade Total. 

A Evolução dos Sistemas de Gestão 



Resultados Ambientais 



    Resíduos: material, substância, objeto ou bem 

descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a 

cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se 

está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semi-sólido, 

bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isto 

soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da 

melhor tecnologia disponível. 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Um Antigo Conceito  

“ 

” 



     Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de  

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada. 

Uma Nova Conceituação  

“

  “ 
Política Nacional de Resíduos Sólidos 



REJEITOS 

RESÍDUOS 

• Disposição 

(ATERROS SANITÁRIOS   

E INDUSTRIAIS) 

Art. 54: prazo de 4 anos a partir de 2010 (ano de publicação da lei). 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

• Reutilização 

• Reciclagem  

• Tratamento 



Destinação final ambientalmente adequada: 

destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, 

a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas 

pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa,  

entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas  

de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e a  

minimizar os impactos ambientais adversos. 

Disposição final ambientalmente adequada:  

distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança,  

e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

“ 
“ 

“ “ 
Política Nacional de Resíduos Sólidos 



HG - Hierarquia na Gestão 

LR - Logística Reversa 

RC - Resp. Compartilhada 

PG – Planos de Gerenciamento 

IE - Incentivos Econômicos 

 

HG 

LR 

IE 

RC 

PG 

As suas engrenagens... 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 



Disposição 

 Tratamento 

Reciclagem 

Reutilização 

Redução 

Não Geração 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 



Redução 

Ações diretamente associadas aos processos. “ 
 ” 

Hierarquia na Gestão 



Reutilização 

Processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 

transformação biológica, física ou físico-química, 

observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 

órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e 

do SUASA. 

“ 

” 

Hierarquia na Gestão 



Processo de transformação dos resíduos sólidos que 

envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-

químicas, ou biológicas, com vista à transformação em 

insumos ou novos produtos, observadas as condições e os 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do 

SISNAMA  e , se couber, do SNVS e do SUASA. 

Reciclagem 

“ 

” 

Hierarquia na Gestão 



Tratamento 

Hierarquia na Gestão 



Disposição 

Hierarquia na Gestão 



• Geradores de resíduos dos serviços públicos de 

saneamento básico; industriais; de serviços de 

saúde e de mineração. 

• Geradores de resíduos perigosos. 

• Geradores comerciais e de prestação de serviços 

que gerem resíduos que pela natureza, composição 

ou volume não sejam equiparados aos resíduos 

domiciliares pelo P. Público Municipal. 

? 

PGRs – Planos de Gerenciamento de Resíduos 



• Empresas de construção civil nos termos do 

regulamento ou de normas do Sisnama. 

• Os responsáveis pelos terminais de transportes 

(portos, aeroportos, terminais alfandegários, 

rodoviários, ferroviários e passagens de fronteira). 

• Os responsáveis por atividades  agrossilvopastoris. 
 

? 

PGRs – Planos de Gerenciamento de Resíduos 



• Descrição do empreendimento ou atividade; 

• Diagnóstico dos resíduos sólidos contendo origem, volume, 

caracterização e incluindo os passivos ambientais relacionados; 

• Explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de 

resíduos sólidos; 

• Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do 

gerenciamento de resíduos sob responsabilidade do gerador; 
 

CONEÚDO MÍNIMO 

Conteúdo Mínimo 

PGRs – Planos de Gerenciamento de Resíduos 



• Ações preventivas e corretivas  a serem executadas em situações de 

gerenciamento incorreto ou acidentes; 

• Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de 

resíduos e à reutilização e reciclagem; 

• Medidas saneadoras dos passivos ambientais; e 

• Periodicidade de revisão, observando o prazo de vigênca da licença 

de operação a cargo dos órgãos do Sisnama. 

Conteúdo Mínimo 

PGRs – Planos de Gerenciamento de Resíduos 



“Para elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento  

de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos,  

nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente adequada  

dos rejeitos, será designado responsável técnico devidamente habilitado.” 

PGRs – Planos de Gerenciamento de Resíduos 



PGR- Plano de Gerenciamento de Resíduos  

Possível sumário para elaboração do PGR (1/2) 
 

 

I. INTRODUÇÃO 

II. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

III. METODOLOGIA  APLICADA 

IV. ABRANGÊNCIA 

V. OBJETIVO 

VI. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 



PGR- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

  Possível sumário para elaboração do PGR (2/2) 

 
 

VII. RESPONSABILIDADES 

VIII. DIAGNÓSTICO: GERAÇÃO CONTÍNUA E PASSIVO 

VIII. PRODEDIMENTOS OPERACIONAIS: RESÍDUOS COMUNS E 

RESÍDUOS PERIGOSOS 

IX. METAS E PLANOS DE AÇÃO 

X. GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS  

XI. CONSIDERAÇÕES  FINAIS 



Introdução  

• Considerar os itens e definições da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos bem como da sua regulamentação; 
 

• Garantir a observância dos requisitos legais aplicáveis; 
 

• Formalizar todas as ações relacionadas ao gerenciamento dos 

resíduos; 
 

• Explicitar os atores responsáveis pelas fases do gerenciamento; 
 

 

 



Descrição da Atividade 

• Descrever as atividades do empreendimento; 
 

• Identificar as atividades mais relevantes no contexto da geração dos 

resíduos; 
 

Campo de Obra Ambulatório 



Metodologia Aplicada 

•  Descrever a metodologia aplicada na elaboração do documento; 

 

• Levantar o diagnóstico da real situação; 

 

• Fazer trabalhos de campo visando à identificação de todos os pontos de 

geração existentes; 

 

• Definir o modelo conceitual a ser utilizado no gerenciamento. 



Abrangência  

• Considerar as plantas baixa; 

 

• Considerar a abrangência definida nos SGAs baseados na norma ISO 

14.001, quando for o caso; 

 

 



Objetivo 

• Definir claramente o objetivo principal e os eventuais objetivos específicos 

do PGR 

 
 



Legislação Aplicável 



Responsabilidades 
 



Diagnóstico : 

Geração contínua            



DIAGNÓSTICO : 

 Passivos             

            



Procedimentos Operacionais 

 Resíduos Comuns 



 Resíduos Perigosos 

Procedimentos Operacionais 



Procedimentos Operacionais 

 Resíduos Recicláveis 



Metas e Planos de Ação 



Gerenciamento de Emergências  



Considerações Finais 

•  Enfatizar o espírito da melhoria contínua!  



Fernando Altino Rodrigues 
altino@grupo-interacao.com 

altino@uerj.br 

Cel.: +55  21 99155-9770 
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