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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar criticamente as etapas de 

planejamento, implementação e monitoramento de um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS) direcionado a empreendimentos, em conformidade com a 

legislação do Estado do Rio de Janeiro. Para tal, foram apontadas as principais 

etapas, necessidades e dificuldades possivelmente encontradas nestas etapas, além 

de terem sido apresentados planos de ação, práticas de gestão de resíduos eficientes 

e soluções para a destinação de resíduos orgânicos. Para desenvolver este trabalho, 

foi consultado o arcabouço legal federal e estadual que engloba a temática de 

resíduos sólidos. Além disso, foram apresentados importantes conceitos e práticas de 

gerenciamento, sendo o Ciclo PDCA (acrônimo de Plan – Do – Check e Act) o 

prevalecente, pois tal metodologia visa a melhoria contínua dos processos, e cuja sigla 

significa “Planejar”, “Executar”, “Verificar” e “Agir”. É fundamental que os gestores 

ambientais e profissionais que trabalham com gestão de resíduos tenham 

conhecimento sobre as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Deste 

modo, os processos podem ser executados visando o desenvolvimento sustentável, 

a melhoria contínua e a conformidade legal. Além disso, foram sugeridas boas práticas 

relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo um cronograma de 

atividades de planejamento, conteúdo programático básico para treinamentos dos 

funcionários, questionários de auditorias internas, sinalizações para identificar pontos 

de armazenamento de resíduos, indicadores de desempenho e formas de apresentá-

los em relatórios claros e objetivos. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Ciclo PDCA, reciclagem e meio ambiente 

  



 
 

ABSTRACT 

This work has the general objective to critically analyse the stages of planning, 

implementation and monitoring of a Plan of Management of Solid Waste (PGRS) 

directed to enterprises, in accordance with the laws of the State of Rio de Janeiro. For 

that, it highlighted the main stages, needs and possible struggles on each stage, 

showing up action plans, efficient practices of the waste management and solutions 

for the destination of organic waste. To develop this paper, the legal framework of solid 

waste of the State of Rio and the Federal framework of solid waste were visited. 

Besides, concepts and practices of management were presented, prevailing the PDCA 

Cycle (acronym to “Planejar”, “Executar”, “Verificar” and “Agir”) as it is the one that has 

the objective to always improve the processes, and which is the translation from “Plan”, 

“Do”, “Check” and “Act”. It is essential that environmental managers and professionals 

who works in the waste management industry have the knowledge about the 

guidelines of the Solid Waste National Policy. So, the processes can be executed 

aiming for the sustainable development, continued development and legal compliance. 

Furthermore, the present paper suggests good practices about the management of 

solid waste, including a schedule of planning activities, basic programmatic content for 

training staff, questionnaires for self audit, signs to identify hot spots to store the waste, 

performance indicators and how to present them on objective reports. 

 

KEY WORDS: PDCA Improvement Cycle, Recycling, Environment 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ................. 17 

Figura 2 – Prioridades estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos ...................................................................................................................... 22 

Figura 3 - Premissas e etapas do Ciclo PDCA ............................................... 28 

Figura 4 – Sugestão de estruturação e formatação da etapa de procedimentos 

de gestão de resíduos sólidos, por ponto de geração ............................................... 32 

Figura 5 – Sugestão de estruturação e formatação da etapa de procedimentos 

de gestão de resíduos sólidos, por classificação do resíduo .................................... 33 

Figura 6 – Sugestão de formatação para PGRS ............................................ 34 

Figura 7 – Modelo de cronograma de atividades proposto ............................. 37 

Figura 8 – Etapas relacionadas às ações de planejamento do Ciclo PDCA ... 38 

Figura 9 – Exemplo de gráfico para avaliação de dados quantitativos ........... 39 

Figura 10 – Exemplo de gráfico para avaliação de dados quantitativos ......... 39 

Figura 11 – Exemplo de gráfico para avaliação de dados quantitativos ......... 40 

Figura 12 – Exemplos de sinalização para descarte de resíduos recicláveis (a) 

e não recicláveis (b) .................................................................................................. 41 

Figura 13 – Exemplos de sinalização para descarte de resíduos perigosos (a); 

recicláveis (b) e entulho (c) ....................................................................................... 41 

Figura 14 – Exemplos de sinalização para descarte de resíduos não recicláveis 

(a); recicláveis (b) e vegetais (c) ............................................................................... 41 

Figura 15 – Lixeiras colocadas em pares e sinalizadas .................................. 42 

Figura 16 – Contêiner de armazenamento de resíduos em sala adequada (a) e 

sala para armazenamento de resíduos com iluminação e encanamento para esgoto

 .................................................................................................................................. 46 

Figura 17 – Passo a passo para consultar e acessar licenças ambientais no site 

do INEA ..................................................................................................................... 49 

Figura 18 - Gravimetria dos RSU (a) e disposição final dos RSU no Brasil, por 

tipo de destinação (t/ano) (b) de acordo com a Abrelpe (2020) ................................ 51 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionadas 

aos resíduos sólidos .................................................................................................. 17 

Tabela 2 – Metas para resíduos sólidos urbanos do Estado do Rio de Janeiro

 .................................................................................................................................. 23 

Tabela 3 – Relação entre legislações para classificação e armazenamento de 

resíduos .................................................................................................................... 43 

Tabela 4 – Valores cobrados por transportadores de resíduos de varrição.... 53 

Tabela 5 - Empresas que coletam óleo no Estado do Rio de Janeiro ............ 56 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais 

CDF – Certificado de Destinação Final 

CECA – Conselho Estadual de Controle Ambiental 

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

CNUMAD – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CONEMA-RJ – Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro 

DMR – Declaração de Movimentação de Resíduos Sólidos Urbanos 

FEEMA – Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

INEA – Instituto Estadual do Meio Ambiente 

MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos 

NBR – Norma Brasileira 

NOP – Norma Operacional 

ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

ONG – Organização Não Governamental 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PDCA – Plan, Do, Check, Act 

PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

RDC – Resolução de Diretoria Colegiada 

RSU – Resíduo Sólido Urbano 

SINIR – Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 13 

2. OBJETIVOS 14 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15 

3.1 Geração de Resíduos Sólidos Urbanos no Mundo 15 

3.2 Gestão de Resíduos no Brasil 19 

3.2.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 19 

3.3 Gestão de Resíduos no Estado do Rio de Janeiro 22 

3.4 Ferramentas que auxiliam na Implementação de um Plano de Gestão de 

Resíduos em um Empreendimento 27 

3.4.1 Ciclo PDCA 27 

3.4.2 Indicadores 28 

4. MATERIAL E MÉTODOS 29 

4.1 Levantamento de Arcabouço Legal 29 

4.2 Gerenciamento de Projetos 29 

4.3 Estruturação do PGRS 30 

4.4 Controle de Manifestos e Legalização 30 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 31 

5.1 Etapas e Requisitos Básicos para Elaborar um PGRS 31 

5.2 Práticas de Gestão Eficientes para o Gerenciamento de Resíduos Sólidos

 34 

5.2.1 Ciclo PDCA 35 

5.2.1.1 Planejar (Plan) 35 

5.2.1.2 Executar (Do) 38 

5.2.1.3 Verificar (Check) 38 

5.2.1.4 Agir (Act) 40 

5.2.2 Sinalização e Identificação dos Resíduos 40 



 
 

5.3 Desafios para a Implementação de um PGRS, Planos de Ação e Boas 

Práticas 44 

5.3.1 Estrutura Necessária 45 

5.3.2 Treinamento de Pessoas 46 

5.3.3 Rotinas Ambientais e Auditorias Internas 48 

5.3.4 Prestadores de Serviços de Coleta e Destinação Final 49 

5.4 Exemplos de vantagens observadas na gestão de resíduos sólidos 50 

5.4.1 Práticas de Compostagem 51 

5.4.2 Práticas de Biodigestores 54 

5.4.3 Destinação de Óleo de Cozinha 55 

6. CONCLUSÕES 58 

7. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 60 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 61 

ANEXO A – Sugestão de formatação de planilha para controle de manifestos

 66 

ANEXO B – Exemplo de questionário para realização de auditoria interna 67 

 

 



13 
 

1. INTRODUÇÃO 

A crescente complexidade dos assuntos relacionados à gestão de resíduos 

sólidos pode ser observada no Brasil, motivada principalmente pelo estabelecido na 

Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), segundo a Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2020). 

Após cerca de vinte anos em tramitação junto ao Congresso Nacional, a 

Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010) instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), que propõe ações e diretrizes fundamentais visando o desenvolvimento 

sustentável e a gestão integrada de resíduos no Brasil de forma sistemática, incluindo 

a participação em conjunto de todos os agentes da sociedade. A referida Lei 

estabelece os requisitos mínimos e orientações aos geradores de resíduos sujeitos à 

elaboração e operacionalização de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS), principal objeto de estudo do presente trabalho. 

Portanto, por meio da análise crítica da implementação de um PGRS, o 

presente estudo tem como objetivo abordar os requisitos e etapas de um PGRS, além 

de sugerir práticas de gestão, apontar possíveis dificuldades e planos de ação no que 

diz respeito à elaboração, implementação e controle de gestão de resíduos, além de 

apresentar alguns dados relacionados à destinação alternativa de resíduos orgânicos. 

Desta forma, este trabalho analisa criticamente um PGRS e oferece ferramentas de 

gestão para um gestor ambiental ou profissional responsável, em conformidade com 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010, BRASIL, 2010) e a 

legislação estadual do Rio de Janeiro, buscando-se produzir um guia para 

empreendedores que precisam elaborar um PGRS. 
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2. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo analisar criticamente as etapas de 

planejamento, implantação e manutenção de um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS) em conformidade com a legislação ambiental vigente no 

Estado do Rio de Janeiro. 

Em suma, os objetivos principais deste trabalho são:  

✓ Apontar as principais etapas e necessidades para a elaboração 

de um PGRS; 

✓ Apresentar práticas de gestão eficientes para o gerenciamento de 

resíduos sólidos; 

✓ Expor as dificuldades de cada uma das etapas que um PGRS 

engloba e propor planos de ação para sua implementação; 

✓ Propor possíveis soluções para a destinação de resíduos 

orgânicos, apresentando os impactos correlacionados.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 3.1 Geração de Resíduos Sólidos Urbanos no Mundo 

Desde o momento em que comunidades e grupos de pessoas são 

estabelecidos em determinada área, durante o processo de civilização humano, 

questões relacionadas ao lixo precisam ser enfrentadas, visto que há o início da 

criação das estruturas organizacionais de zoneamento, como pequenos povoados, 

aldeias e cidades. Com a associação entre o mau cheiro e a falta de salubridade ao 

lixo gerado, alternativas como a queima, o enterro ou o lançamento em mares e rios 

destes resíduos passaram a ser adotadas, principalmente em áreas onde vivia a 

população menos favorecida. Sabendo-se disso, é possível entender o porquê de até 

os tempos modernos, muitas práticas relacionadas à gestão de resíduos são 

desvalorizadas e até marginalizadas (PINHO, 2011; EIGENHEER, 2009). 

Até metade do século XIX, não havia uma distinção concreta do termo “resíduo 

sólido”, gerado a partir das atividades laborais e domésticas, e dos resíduos gerados 

a partir do metabolismo humano, como fezes e urina. A partir da segunda metade do 

século XIX, na Europa, considerando as consequências sanitárias e na saúde humana 

do acelerado desenvolvimento urbano causado pela Revolução Industrial, houve uma 

maior preocupação com a limpeza urbana. Então, foi dado início ao desenvolvimento 

dos sistemas de esgotamento sanitário e, até a segunda metade do século XX, as 

técnicas para tratamento dos resíduos sólidos foram aperfeiçoadas, com uso de 

incineradores, unidades de triagem e reaproveitamento dos mesmos (EIGENHEER, 

2009). 

No ano de 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, mais conhecida como Conferência de Estocolmo, organizada pela ONU 

(Organização das Nações Unidas), marcou a história por ter sido a primeira reunião 

internacional na qual a principal pauta era o meio ambiente e promoveu o debate sobre 

os problemas relacionados entre 113 países (CETESB, s.d.). Como um dos principais 

resultados desta conferência, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente - PNUMA, que tinha como objetivo garantir que seriam feitas intervenções 

de forma concreta em prol do meio ambiente, além do fortalecimento da ação de 

diversas organizações não governamentais (ONGs) que tinham como a finalidade 

promover ações direcionadas para a proteção ambiental. Dez anos depois, em 1982, 

foi realizada a Conferência de Nairobi, na qual foi feita uma análise sobre o programa 
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que havia sido proposto dez anos antes e sobre a situação ambiental em proporção 

mundial (DIAS, 2017). 

Antes da próxima conferência internacional, que aconteceu em 1992 no Rio de 

Janeiro, no ano de 1987 foi publicado o relatório “Nosso Futuro Comum”, produto da 

Comissão de Brundtland, que definiu o termo “desenvolvimento sustentável” como 

sendo o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a 

habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades (ONU, 2020).  

A Rio 92 seguiu com os objetivos das conferências internacionais anteriores de 

debater as questões ambientais e analisar o período anterior neste aspecto, desde a 

primeira conferência. De acordo com Dias, 2017 apud CNUMAD, 2001, este evento 

foi marcado pela significativa presença de lideranças políticas, sendo 178 países 

representados e, destes, 114 pelos seus Chefes de Estado. Tal evento teve como 

principal meta regulamentar o uso dos recursos naturais pelas nações e, um dos 

resultados mais significativos desta conferência foi a Agenda-21, que se tratava de 

uma série de planos de ações que visava ao desenvolvimento sustentável em 

proporção planetária (DIAS, 2017). Em 2002, na cidade de Johannesburgo, foi 

realizada a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, que assim como as 

conferências organizadas desde 1972, tinha o objetivo de debater as questões 

ambientais, e, nesta edição, também foram incluídos os assuntos sociais e de saúde 

pública (DIAS, 2017).  

Mais recentemente, nos anos de 2012 e 2015, ocorreram a Rio+20 e a 

Assembleia Geral da ONU em Nova York, respectivamente. Nestes dois eventos, 

representantes de 193 nações que são membros da ONU avaliaram o progresso 

alcançado desde a primeira conferência internacional, de 1972. Na Rio+20, foi 

reconhecida a necessidade de que fossem estabelecidas metas para atingir o 

desenvolvimento sustentável global (AGENDA 2030, s.d.). Portanto, como resultado 

desta importante Assembleia ocorrida em setembro de 2015, foi criada a Agenda 

2030, que trata de um plano de ação que indica 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e 169 metas claras, que devem ser adotadas por todos os países 

para que haja uma melhora na vida das pessoas no presente e no futuro, sob os 

aspectos ambientais, sociais e econômicos (ONU, 2020). Na Figura 1 abaixo são 

mostrados estes 17 objetivos: 
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Figura 1 – Dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Agenda 2030 – ONU (2015) 

 

Desta forma, considerando o aspecto relacionado aos resíduos sólidos, pode-

se estabelecer uma ligação direta com os ODS 3, 6, 8, 11, 12, 13, 14, e 15 mostrados 

na Figura 1, acima. Algumas metas relacionadas aos Objetivos supracitados e à 

temática de resíduos sólidos são apresentadas na Tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1 – Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionadas aos resíduos sólidos 

ODS Identificação Meta 

 

3.9 

Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e 

doenças por produtos químicos perigosos e por 

contaminação e poluição do ar, da água e do solo 

 

6.b 
Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, 

para melhorar a gestão da água e do saneamento 
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Tabela 1 – Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionadas aos resíduos sólidos 
(Continuação) 

ODS Identificação Meta 

 

8.4 

Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos 

recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-

se para dissociar o crescimento econômico da degradação 

ambiental, de acordo com o "Plano Decenal de Programas 

Sobre Produção e Consumo Sustentáveis”, com os países 

desenvolvidos assumindo a liderança 

 

11.6 

Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita 

das cidades, inclusive prestando especial atenção à 

qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros 

 

12.4 

Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos 

produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo 

o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos 

internacionalmente acordados, e reduzir significativamente 

a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar 

seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio 

ambiente 

12.5 
Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos 

por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso 

 

13.3 

Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a 

capacidade humana e institucional sobre mitigação global 

do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce 

à mudança do clima 

 

14.1 

Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição 

marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de 

atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a 

poluição por nutrientes 

 

15.5 

Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a 

degradação de habitat naturais, estancar a perda de 

biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de 

espécies ameaçadas 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Agenda 2030 – ONU (2015) 
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Em suma, fatores como o desenvolvimento industrial e tecnológico, a 

urbanização intensificada e o aumento da população proporcionaram, nas últimas 

décadas, uma produção significativa de resíduos (JACOBI & BESEN, 2011). Caso a 

gestão e a disposição final destes resíduos seja inapropriada, podem ocorrer diversos 

impactos socioambientais, tais como a poluição de corpos hídricos, a poluição do ar, 

a proliferação de vetores de doenças, principalmente nos centros urbanos, e a 

degradação do solo (BESEN et al., 2010). Segundo dados da Associação Brasileira 

de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - Abrelpe (2009), entre os 

anos de 2008 e 2009, o crescimento populacional foi de 1%, enquanto a geração per 

capita de resíduos domiciliares gerados teve um aumento de 6,6%. Dessa forma, se 

faz necessária a ação de diversos agentes da sociedade em escala global para que 

os potenciais impactos da gestão de resíduos inadequada, possam ser evitados e 

mitigados. 

 

 3.2 Gestão de Resíduos no Brasil 

No Brasil, a primeira legislação que abordou os resíduos sólidos foi a Política 

Nacional de Saneamento Básico, Lei nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007), que 

estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Três anos depois, foi 

aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010 de 2 de 

agosto de 2010 (BRASIL, 2010).  

3.2.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

Segundo Juras (2012), após vinte e um anos de tramitação e discussão no 

Congresso Nacional, a PNRS foi um importante passo para enfrentar as dificuldades 

relacionadas ao manejo de resíduos sólidos, que é um dos mais graves problemas 

urbanos, além de se assemelhar às leis de países avançados neste tema, como o 

Canadá, o Japão e os países da União Europeia.  

A PNRS aborda os princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações 

que visam ao gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos sólidos por meio 

da gestão integrada. Alguns dos conceitos mais relevantes para o entendimento da 

PNRS, apresentados no Art. 3º, é o de ciclo de vida do produto, que trata da “série de 

etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas 

e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final;” (BRASIL, 2010). 
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A gestão integrada de resíduos sólidos, que é o “conjunto de ações voltadas 

para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 

dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob 

a premissa do desenvolvimento sustentável;” também é um conceito importante 

abordado na PNRS (BRASIL, 2010). Além deles, o conceito de logística reversa, 

também foi apontado como sendo o: 

“instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e 
a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada;” (BRASIL, 2010). 

 

Deve ser ressaltado ainda, o conceito de responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos, que foi definido na PNRS como sendo o: 

“conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem 
como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 
ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos” (BRASIL, 2010).  
 

A partir destes conceitos, de forma geral, entende-se que a PNRS estabelece 

a necessidade de avaliar toda a cadeia de geração de resíduos, desde a elaboração 

de um produto até a disposição final dos resíduos gerados pelo mesmo, 

responsabilizando todos aqueles que participam das diversas etapas que fazem parte 

do gerenciamento dos resíduos, de modo a minimizar os possíveis impactos 

ambientais da gestão inadequada. Dessa forma, explicita a necessidade de 

cooperação entre o poder público, o setor empresarial e os segmentos da sociedade 

como um todo para que haja o gerenciamento ideal dos resíduos.  

Quanto aos objetivos, de acordo com o Art. 7º da Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 

2010), destacam-se os seguintes: 

- Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

- Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, sendo esta a 

ordem de prioridade de ações na gestão e no gerenciamento de resíduos; 

- Estímulo às práticas sustentáveis de produção e consumo, com a capacitação 

técnica no que tange a temática de resíduos sólidos, bem como a rotulagem 

ambiental; 
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- Desenvolvimento, melhoria e uso de tecnologias limpas e sistemas de gestão 

ambiental que incluem o reaproveitamento de resíduos, a reciclagem dos mesmos e 

o uso de produtos reciclados, além da avaliação do ciclo de vida dos produtos 

elaborados; 

- Gestão integrada de resíduos sólidos, tendo a participação do poder público 

e do setor empresarial no que diz respeito à cooperação técnica e financeira desta 

forma de gestão, além da integração de catadores nas ações relacionadas à 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

- Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação de 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

 

Dentre os instrumentos da PNRS, o Sistema Nacional de Informações sobre a 

Gestão de Resíduos Sólidos (SINIR), instituído pelo Art. 71. do Decreto nº 7.404/2010 

(BRASIL, 2010b), disponibilizou à sociedade dados e informações a respeito da 

gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil, devido ao monitoramento 

feito pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, o que permite o acompanhamento 

da situação nacional no que tange ao tema de resíduos sólidos. Além disso, 

acessando tal Sistema, é possível consultar as metas e a quantidade de resíduos 

coletados associados à coleta seletiva e logística reversa, bem como identificar áreas 

contaminadas por disposição de resíduos em lixões e identificar áreas que permitem 

a disposição final ambientalmente correta, por exemplo, sendo uma importante 

ferramenta de gestão e para realizar diagnósticos. 

Ainda contemplada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem-se a 

definição, atribuição, vigência, abrangência, o prazo de atuação e conteúdo mínimo 

dos planos nacional, estaduais e municipais de gestão integrada de resíduos sólidos 

e a definição dos geradores de resíduos que estão sujeitos à elaboração de Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) conforme o Art. 20 da PNRS (BRASIL, 

2010), sendo este último o objeto de estudo do presente trabalho. Vale destacar que 

a elaboração de um PGRS integra o processo de licenciamento ambiental dos 

empreendimentos e atividade exercidas. Além disso, a Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 

2010) detalha sobre a estruturação e implementação dos sistemas de logística reversa 

para determinados produtos comercializados, além de dispor sobre empreendimentos 

que operam com resíduos perigosos. 
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Pode-se dizer, portanto, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem claros 

objetivos relacionados ao estímulo do consumo consciente, a diminuição da geração 

de resíduos sólidos urbanos, ao incentivo de práticas como o reaproveitamento e a 

reciclagem, ao aproveitamento energético, ao incentivo às boas práticas de gestão 

socioambiental, à inclusão e autonomia dos catadores e das cooperativas de materiais 

reutilizáveis e recicláveis, à eliminação e recuperação dos lixões, visando à destinação 

ambientalmente correta dos resíduos, e ao desenvolvimento sustentável por meio, 

principalmente, da gestão integrada de resíduos sólidos. Desta forma, é possível 

mitigar os possíveis impactos socioambientais gerados pela gestão inapropriada dos 

resíduos sólidos. 

 

 3.3 Gestão de Resíduos no Estado do Rio de Janeiro 

Como o presente trabalho é direcionado para a elaboração de um PGRS para 

empreendimentos localizados no Estado do Rio de Janeiro e considerando o conceito 

de gestão integrada de resíduos sólidos, vale discorrer sobre o Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro (PERS/RJ), cujas ações e metas 

propostas são orientadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para 

estabelecer a metodologia que norteia o gerenciamento de resíduos sólidos no 

Estado, foi adotada a ordem de prioridade conforme estabelecido na PNRS e ilustrado 

na Figura 2 abaixo: 

Figura 2 – Prioridades estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

Fonte: Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro (2013) 
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O Plano, que abrange os 92 municípios do Estado, primeiramente apresenta 

um diagnóstico dos resíduos sólidos no Estado, de acordo com cada tipo de resíduo 

gerado, considerando-se resíduos sólidos urbanos, de serviços de saúde, da 

construção civil, de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, 

agrossilvopastoris, de mineração, industriais, de serviço de transporte e de serviço de 

saneamento básico. Foram estimados dados quantitativos e qualitativos de geração 

de cada tipo de resíduo, além da realização de um diagnóstico sobre a destinação 

final de cada resíduo (RIO DE JANEIRO, 2013). 

A partir do diagnóstico do PERS/RJ, foi possível realizar um estudo sobre a 

cadeia produtiva da reciclagem, avaliando potenciais e a viabilidade de 

implementação desta prática no Estado. Então, foram estabelecidas metas de 

cumprimento imediato (2013-2014), curto, médio e longo prazos para cada tipo de 

resíduo, além de diretrizes e estratégias para alcançá-las, considerando-se as 

premissas da PNRS, que englobam principalmente o fomento à reciclagem, a 

implementação da logística reversa, as tecnologias para tratamento de resíduos e as 

oportunidades de aproveitamento energético. Na Tabela 2 abaixo tem-se as metas 

para resíduos sólidos urbanos (MRSU) do Estado. 

 

Tabela 2 – Metas para resíduos sólidos urbanos do Estado do Rio de Janeiro 

Metas 
Imediato Curto Prazo Médio Prazo 

Longo 

Prazo 

2013-2014 2015-2018 2019-2024 2025-2033 

MRSU 1 

Coleta seletiva 

implantada nos 

municípios 

100% - - - 

MRSU 2 
Abrangência da coleta 

seletiva nos municípios 
10% 20% 50% 100% 

MRSU 3 

Municípios com 

tratamento da fração 

orgânica dos RSU 

(municipal ou 

consorciada) implantados 

e em funcionamento 

10% 20% 50% 100% 
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Tabela 2 – Metas para resíduos sólidos urbanos do Estado do Rio de Janeiro (Continuação) 

Metas 
Imediato Curto Prazo Médio Prazo 

Longo 

Prazo 

2013-2014 2015-2018 2019-2024 2025-2033 

MRSU 4 

Triagem e beneficiamento 

dos materiais recicláveis 

oriundos da fração seca 

da coleta seletiva 

10% 40% 50% 60% 

MRSU 5 
Aproveitamento 

energético de rejeitos 
  25% 50% 

Fonte: Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro (2013) 

 

Além disso, foi proposto no Plano Estadual o desenvolvimento de dois 

programas que envolvem diversos projetos que estão ligados diretamente à ordem de 

prioridades de gerenciamento de resíduos sólidos conforme a Lei nº 12.305/2010 

(BRASIL, 2010a), apresentadas a seguir (RIO DE JANEIRO, 2013): 

 

1) Programa Fluminense de Resíduos Sólidos 

- Projeto 1: Excelência da gestão de resíduos sólidos nos municípios, arranjos 

e consórcios públicos do Estado; 

- Projeto 2: Apoio à Gestão Municipal de Resíduos Sólidos; 

- Projeto 3: Otimização da disposição final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos. 

2) Programa Pacto da Reciclagem 

- Projeto 1: Fomento à cadeia produtiva da reciclagem; 

- Projeto 2: Apoio à instituição da coleta seletiva associada à logística reversa 

nos municípios; 

- Projeto 3: Incentivo ao desenvolvimento industrial com foco na reciclagem; 

- Projeto 4: Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias voltadas ao tratamento 

de resíduos sólidos; 

- Projeto 5: Compostagem; 

- Projeto 6: Educação ambiental para gestão dos resíduos sólidos nos 

municípios. 
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A ideia dos programas elaborados é de tornar concretas as ações e práticas 

que precisam ser realizadas para atingir as metas estabelecidas. Nota-se um 

alinhamento muito grande ao que foi proposto pela PNRS e ao conceito de gestão 

integrada de resíduos sólidos, com o objetivo de potencializar o gerenciamento de 

resíduos sólidos no Estado. 

Ainda no sentido de controlar os resíduos gerados no Estado, foi aprovada a 

Diretriz DZ-1310.R-7 por meio da Deliberação CECA nº 4.497, de 03 de setembro de 

2004 (RIO DE JANEIRO, 2004), que estabelecia a metodologia do Sistema de 

Manifesto de Resíduos. Por meio de um formulário chamado Manifesto de Transporte 

de Resíduos, os geradores de resíduos (exceto resíduos domésticos) realizavam o 

preenchimento do documento com informações qualitativas e quantitativas dos 

resíduos que seriam transportados e destinados, bem como dados das empresas 

envolvidas no processo de gestão, assinavam e datavam o mesmo. O Manifesto 

deveria ser preenchido para cada resíduo gerado e para cada tipo de descarte, mesmo 

que vários resíduos fossem recolhidos por um transportador ou se as formas de 

descarte fossem diferentes para um mesmo resíduo. Ao final do processo são geradas 

quatro vias do mesmo Manifesto, sendo a 1ª, 2ª e 3ª vias pertencentes ao gerador, 

transportador e receptor dos resíduos, respectivamente, e a 4ª via pertencente à 

Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), extinto órgão 

responsável por gerir o Sistema (RIO DE JANEIRO, 2004). 

Após quase quatorze anos de vigência, a Diretriz DZ-1310.R-7 foi revogada 

pela Resolução CONEMA nº 79, de 07 de março de 2018 (RIO DE JANEIRO, 2018). 

Esta Resolução, em vigor atualmente, aprova a NOP-INEA-35, Norma Operacional 

para o Sistema Online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR (RIO 

DE JANEIRO, 2018), que cumpre função similar ao Sistema anterior, porém, em um 

modelo eletrônico e que permite melhor controle e rastreabilidade dos resíduos 

gerados, transportados e destinados. O Manifesto possui informações pré-formatadas 

referentes à classificação, estado físico, acondicionamento e tecnologias de 

destinação final, que são selecionadas pelo responsável pela geração do documento 

(RIO DE JANEIRO, 2018).  

Vale destacar que a classificação dos resíduos para preenchimento do MTR é 

feita conforme a legislação vigente, ou seja, a Instrução Normativa 13/2012 do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2012), que 

publicou a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos, sendo esta Lista também utilizada 
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para classificação em outros documentos, como o Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. A 

metodologia empregada para elaboração da Lista Brasileira de Resíduos Sólidos é 

baseada na Lista Europeia de Resíduos Sólidos, no Cadastro Técnico Federal e na 

norma brasileira - NBR 10.004/04 (ABNT, 2004), com identificação separada por 

capítulos, subcapítulos e códigos de acordo, principalmente, com as fontes geradoras 

de resíduos e as características dos mesmos (BRASIL, 2012). 

No novo Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos, um importante 

documento para todos os envolvidos no processo de gestão de resíduos é o 

Certificado de Destinação Final (CDF), emitido pelos destinadores finais e assinado 

por um responsável técnico, que atesta o tratamento utilizado para os resíduos 

recebidos. Este documento é a garantia que o empreendedor tem de que os resíduos 

gerados pelo mesmo tiveram uma destinação ambientalmente correta. 

Além disso, o Sistema MTR permite melhor eficácia na estimativa de 

quantidade de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados e transportados, pois também 

inclui a Declaração de Movimentação de Resíduos Sólidos Urbanos (DMR), que é 

emitida mensalmente pelas prefeituras e empresas de coleta pública, 

respectivamente, e na estimativa de quantidade de resíduos sólidos urbanos 

destinados, por meio da Declaração de Recebimento de Resíduos Sólidos Urbanos, 

emitida pelos responsáveis pelos aterros sanitários ou empresas que utilizam outras 

tecnologias de destinação ou tratamento (RIO DE JANEIRO, 2018). 

Portanto, quanto ao PERS/RJ, apesar de ter sido elaborado em 2013, ainda 

não houve revisão, que deveria ter sido feita em 2017, conforme previsto no Art. 17 

da Lei nº 12.305/2010, que diz “o plano estadual de resíduos sólidos será elaborado 

para vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com 

horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos [...]” 

(BRASIL, 2010). Entretanto, o PERS/RJ mostra-se como um documento importante 

para a gestão integrada de resíduos no Estado, principalmente no que diz respeito às 

metas e diretrizes para alcançá-las. Além disso, o PERS/RJ pode servir como 

documento base para elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos sólidos, 

objeto de estudo do presente trabalho. Quanto ao Sistema MTR, pode-se dizer que 

este trata-se de uma importante ferramenta de controle tanto para o Estado quando 

para o empreendedor gerador de resíduos, sendo fundamental para a garantia de 

conformidade do processo de gerenciamento de resíduos. 
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3.4 Ferramentas que auxiliam na Implementação de um Plano de Gestão 

de Resíduos em um Empreendimento 

Há diferentes ferramentas que podem ser utilizadas na identificação, controle e 

monitoramento dos resíduos gerados em um empreendimento, tais como o ciclo 

PDCA; bem como para aferição da eficácia da proposta, tais como definição de 

indicadores.  

 

3.4.1 Ciclo PDCA 

O termo PDCA contempla o acrônimo de das palavras em inglês: Plan; Do; 

Check e Act. A aplicação da metodologia do Ciclo PDCA permite melhor 

gerenciamento de atividades, uma vez que visa a estruturação e melhoria contínua 

dos processos que envolvem o gerenciamento de resíduos, sendo possível descrever 

cada uma das etapas do método, conforme abaixo, segundo Nascimento (2011), 

Campos (2004) e Andrade (2003): 

- Plan (Planejar): Trata-se da etapa que inicia o ciclo e engloba o planejamento 

bem elaborado e minucioso das etapas seguintes do projeto, objetivo final, prazos 

envolvidos, dados e informações necessárias, além da previsão de custos envolvidos. 

Esta fase também engloba a definição dos indicadores-chave de desempenho e pode 

ser subdividida em cinco etapas: identificação do problema; definição das metas; 

análise do fenômeno; análise do processo (causas); e plano de ação; 

- Do (Executar): Esta etapa consiste na execução dos planos de ação propostos 

na etapa anterior e tem o objetivo de garantir a eficiência dos mesmos. Ao executar 

os planos de ação, também deve-se monitorar e registrar as atividades desenvolvidas, 

de modo a facilitar a análise posterior do ciclo completo; 

- Check (Verificar): Trata-se da etapa de verificação das ações realizadas na 

etapa anterior, baseada nos resultados obtidos desde o início da aplicação do ciclo 

PDCA. Envolve a avaliação da eficácia das ações, considerando os objetivos iniciais, 

bem como dos problemas ocorridos e as formas de contorná-los, se foi estabelecido 

um padrão nas ações e se as atividades foram seguidas de acordo com o 

planejamento feito; 

- Act (Agir): Quanto à esta etapa, destaca-se a importância de padronizar as 

ações executadas que tiveram resultados positivos nas etapas anteriores, com o 
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objetivo de utilizá-las em outras situações similares, e garantir a melhoria contínua dos 

processos. 

A Figura 3 abaixo ilustra as etapas do Ciclo PDCA, de forma geral. 

 

Figura 3 - Premissas e etapas do Ciclo PDCA 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

3.4.2 Indicadores 

O indicador pode ser utilizado como uma ferramenta fundamental para 

identificar problemas no meio urbano, sendo possível identificar as pressões 

existentes e planejar ações para os impactos ambientais existentes e futuros (LOPES 

et al., 2018). Para Neto Mattar et al. (2009), indicadores ambientais são instrumentos 

de planejamento e gestão dos meios urbano e rural, tendo grande importância para 

que os indivíduos consigam avaliar o progresso e a evolução da sociedade. Além 

disso, os indicadores ambientais têm grande relevância para tornar o desenvolvimento 

sustentável operacional e, por serem mensuráveis, possibilitam a análise dos 

processos de desenvolvimento (NETO Mattar et al., 2009). 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

 4.1 Levantamento de Arcabouço Legal 

 As principais legislações nas quais o presente trabalho foi baseado foram a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010a), 

bem como o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro (RIO 

DE JANEIRO, 2013). 

No entanto, para a realização do trabalho foi feita uma consulta ao arcabouço 

legal a nível federal e estadual do Rio de Janeiro, concluindo-se que a Política 

Nacional de Resíduos seria suficiente para o desenvolvimento deste trabalho. As 

consultas foram realizadas em sites governamentais e no site da LegisWeb, 

 Os estudos contemplaram os últimos doze anos, o período entre 1986 e 2021, 

tendo sido as principais palavras-chave utilizadas para realizar as buscas as 

seguintes: resíduos sólidos; políticas federais; política estadual do Rio de Janeiro; e 

gestão. 

 

 4.2 Gerenciamento de Projetos 

Com o objetivo de garantir a melhoria contínua do gerenciamento de resíduos 

sólidos, o presente trabalho foi fundamentado na metodologia do Ciclo PDCA, 

composta por etapas, conforme apresentado anteriormente. O principal referencial 

utilizado foi o trabalho desenvolvido por Nascimento (2011), que aprofunda os estudos 

na referida metodologia no gerenciamento da melhoria contínua. Também foi utilizado 

o formulário do Google Forms para criar um questionário de auditoria interna de 

avaliação das práticas relacionadas aos resíduos e a ferramenta Canvas foi utilizada 

para criar sugestões de sinalização e identificação de pontos de armazenamento de 

resíduos. 

Para garantir a melhor eficiência e otimização das práticas relacionadas aos 

processos de gestão de resíduos sólidos, neste trabalho foram apontados 

indicadores-chave de desempenho, que pudessem ser elaborados e acompanhados 

por meio de planilhas no Excel ou Google Sheets. 
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 4.3 Estruturação do PGRS 

 A estruturação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, foi baseada 

no Art. 21 da PNRS (BRASIL, 2010) que estabelece o conteúdo mínimo para 

elaboração de um PGRS. 

 

 4.4 Controle de Manifestos e Legalização 

 Em acordo com a legislação ambiental do Estado do Rio de Janeiro e para 

garantir a conformidade legal neste aspecto, baseado na NOP-INEA-35 e no Sistema 

de Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR (RIO DE JANEIRO, 2018), foi 

desenvolvida uma metodologia de controle, acompanhamento e registro destes 

documentos, além da geração dos Certificados de Destinação Final (CDF), com o uso 

de Excel ou Google Sheets. 

 Por fim, também foi utilizado o site do Instituto Estadual do Ambiente para 

validar a consulta para existência e validade de licenças ambientais para exercer as 

atividades de transporte e destinação de resíduos sólidos.  
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 5.1 Etapas e Requisitos Básicos para Elaborar um PGRS 

O gestor responsável pela elaboração do PGRS deve estar atento e agir em 

conformidade a Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010a), particularmente ao Art. 21., que 

determina o conteúdo mínimo do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Além 

disso, o empreendimento deverá designar um responsável técnico devidamente 

habilitado que assumirá a responsabilidade de todas as etapas do Plano, desde a 

elaboração até a operacionalização e o monitoramento das atividades relacionadas. 

Primeiramente, deve ser estruturada a formatação do documento, conforme 

sugerido a seguir: 

1. Introdução: Realizar uma breve introdução, com o objetivo de relacionar as 

atividades desenvolvidas no empreendimento e o PGRS; 

2. Objetivo: Descrever os objetivos do documento, apontar as diretrizes 

utilizadas e os resultados esperados a partir da implementação do PGRS; 

3. Descrição do Empreendimento: Registrar informações como o nome, CNPJ, 

endereço e atividades desenvolvidas no empreendimento; nome, contato e registro 

profissionais dos responsáveis técnico e legal do empreendimento; dados da 

operação do empreendimento, como dias e horário de funcionamento, área total, 

número e funcionários; e definições técnicas utilizadas no PGRS; 

4. Legislação Aplicável: Indicar qual foi a legislação básica para a elaboração 

do documento. Neste tópico, o responsável pela elaboração do PGRS deve evidenciar 

qual arcabouço legal o Plano atende e está subordinado, como por exemplo, a Política 

Nacional de Resíduos sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) e o Decreto Municipal 

nº 37.775/2013, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos – PMGIRS da cidade do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2013). 

5. Procedimentos de Gestão: Informar os detalhes sobre a geração de 

resíduos, incluindo a classificação, a estimativa de quantidade gerada, os pontos de 

geração, bem como a descrição das etapas de segregação, acondicionamento, 

transporte interno, armazenamento, transporte externo e destinação final. Quanto à 

classificação dos resíduos, os técnicos que irão construir o PGRS devem consultar a 

principal legislação sobre o assunto, que se trata da NBR 10.004/2004 (ABNT, 2004), 

além da Instrução Normativa IBAMA nº 13/2012 (IBAMA, 2012), que publicou a Lista 

Brasileira de Resíduos Sólidos e é referência para a geração dos manifestos de 
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transportes de resíduos do Sistema MTR. Neste item, sugere-se que as informações 

sejam organizadas e fornecidas em tópicos, de acordo com o ponto de geração, 

exemplificado na Figura 4; ou a classificação do resíduo, conforme exemplificado na 

Figura 5. 

Figura 4 – Sugestão de estruturação e formatação da etapa de procedimentos de gestão de resíduos 
sólidos, por ponto de geração 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Figura 5 – Sugestão de estruturação e formatação da etapa de procedimentos de gestão de resíduos 
sólidos, por classificação do resíduo 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 6. Monitoramento: Indicar os responsáveis pelo monitoramento do 

gerenciamento de resíduos, bem como os procedimentos adotados para tal, como a 

realização de auditorias internas, a elaboração de relatórios mensais e o 

estabelecimento de metas para melhoria contínua; 

 7. Educação Ambiental, Capacitação e Medidas Preventivas: Descrição do 

plano de treinamentos de funcionários e das medidas adotadas para prevenção de 

impactos ambientais relacionados às atividades que envolvem resíduos sólidos. 

 Caso o empreendimento tenha vários pontos de geração ou tipos de resíduos, 

é indicado que, ao final da etapa de “Procedimentos de Gestão”, seja inserida uma 

tabela resumo contendo as informações mais relevantes do PGRS, como a estimativa 

da quantidade de cada tipo de resíduo gerada, os pontos de geração e as empresas 

responsáveis por realizar a coleta e a destinação dos resíduos. 

 A Figura 6 abaixo apresenta a sugestão proposta acima. 
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Figura 6 – Sugestão de formatação para PGRS 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Deste modo, é possível elaborar um documento bem estruturado, organizado 

e completo, de fácil compreensão e análise dos órgãos competentes, quando 

necessário. Os itens seguintes do presente trabalho apresentam sugestões de 

práticas adotadas para a definição dos procedimentos de gestão e monitoramento do 

gerenciamento de resíduos, além de medidas relacionadas à educação e capacitação 

ambiental.  

 

 5.2 Práticas de Gestão Eficientes para o Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos 

Para realizar uma gestão eficiente dos resíduos sólidos, além de entender 

sobre o funcionamento do fluxo de resíduos do local, é importante definir indicadores 

para avaliar a gestão como um todo, visando a melhoria contínua, que pode ser 

praticada por meio da aplicação da metodologia do Ciclo PDCA.  



35 
 

5.2.1 Ciclo PDCA 

Neste sentido, aplicando a metodologia do Ciclo PDCA no gerenciamento de 

resíduos sólidos, é possível destacar ações que podem auxiliar tanto no início da 

implementação dos processos quanto na melhoria dos mesmos, conforme explicado 

a seguir. 

 

5.2.1.1 Planejar (Plan) 

Nesta etapa, devem ser realizadas as fases de embasamento, diagnóstico, 

elaboração dos planos de ação e definição da forma de monitoramento e das metas 

previstas. 

No embasamento, o objetivo principal é proporcionar uma boa estrutura de 

conhecimento ao profissional que irá elaborar o processo de gestão de resíduos do 

empreendimento-alvo. Devem ser consultadas as principais legislações pertinentes, 

como: 

i) a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos;  

ii) a Resolução CONEMA-RJ nº 55 (RIO DE JANEIRO, 2013), que dispõe sobre 

o procedimento de diferenciação mínima de cores para a coleta seletiva simples de 

RSU;  

iii) a Resolução CONAMA nº 275 (BRASIL, 2001), que estabelece o código de 

cores para a diferenciação de resíduos e informações para a coleta seletiva. Além 

disso, é indicado buscar e consultar referências bibliográficas que tratem de estudos 

de casos semelhantes aos do empreendimento-alvo, além de Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos antigos do empreendimento-alvo. 

 

A fase de diagnóstico é ligada a “identificação do problema”, a “análise de 

fenômeno” e a “análise de processo”. Dentro da etapa de planejamento, o diagnóstico 

é uma das ações mais importantes do processo. É fundamental para que o profissional 

entenda: 

 i) como funcionam os processos em vigor (caso já existam);  

ii) onde e quais resíduos são ou serão gerados;  

iii) qual é ou será a estimativa de resíduos gerados, por tipo;  

iv) quais são ou serão as pessoas envolvidas no manejo dos mesmos;  
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v) a forma como os resíduos serão acondicionados e transportados 

internamente;  

vi) qual é ou será a estrutura disponível para realizar o armazenamento dos 

resíduos até que sejam coletados;  

vii) quais são ou serão as empresas responsáveis pela coleta e destinação final 

dos resíduos, bem como a respectiva frequência. Para realizar este diagnóstico, é 

indicado que sejam feitas conversas com as pessoas que lidam ou irão lidar 

diretamente com os resíduos gerados no empreendimento, além de vivenciar a rotina 

destas pessoas. Desta forma, é possível compreender melhor todo o fluxo de resíduos 

desde a geração até o armazenamento interno. 

 

A etapa de elaboração dos planos de ação ocorre após realizadas as atividades 

de embasamento e diagnóstico dos processos ligados aos resíduos. Este conjunto de 

ações tem como objetivo definir como deve ser o fluxo de resíduos dentro do 

empreendimento, para os casos em que todos os processos ainda serão 

implementados, e de definir quais processos serão mudados, nos casos em que já 

existe um processo de gestão de resíduos. De toda forma, para maior garantia de 

sucesso do plano de ação, é importante que esteja claro o que será feito, quando, por 

quem, onde, por que, de qual forma e quanto custará. Além da definição do fluxo de 

resíduos, é importante que o plano de ação compreenda um programa de 

treinamentos com os envolvidos na gestão de resíduos, com o objetivo de garantir que 

todos saibam como funciona todo o processo de gestão. 

E finalizando a fase de “Planejar”, ocorre a definição de monitoramento e metas 

previstas. Assim, devem ser estabelecidos: 

i) procedimentos para o controle documental dos manifestos de transportes de 

resíduos e certificados de destinação final (CDF);  

ii) as metas e suas formas de acompanhamento.  

No Anexo A há uma sugestão de formatação de planilha para o controle de 

manifestos de transportes de resíduos e CDF. É indicado que a consulta no Sistema 

MTR seja feita pela equipe de gestão ambiental, pelo menos, semanalmente, com o 

objetivo de garantir a conformidade desta documentação. Caso necessário, deve ser 

feito contato com os transportadores a fim de regularizar a situação de conformidade. 

Além disso, em casos de fiscalização, tais documentos podem ser solicitados, 

portanto, é necessário mantê-los arquivados no empreendimento.  
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A Figura 7 a seguir sugere um modelo de cronograma de atividades que pode 

ser utilizado tanto para os casos nos quais é necessário iniciar a implementação de 

um processo de gestão de resíduos, quanto para melhoria de processos já existentes. 

Vale destacar a relação entre as macro etapas do cronograma proposto e as etapas 

contidas na primeira fase do Ciclo PDCA. 

Figura 7 – Modelo de cronograma de atividades proposto 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

A Figura 8 a seguir apresenta um resumo das principais etapas relacionadas 

às ações de planejamento do Ciclo PDCA para o gerenciamento de resíduos sólidos. 
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Figura 8 – Etapas relacionadas às ações de planejamento do Ciclo PDCA 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

5.2.1.2 Executar (Do) 

Nesta etapa devem ser executados os planos de ação, conforme o 

planejamento, que foram definidos na etapa anterior. Com o objetivo de facilitar a 

avaliação destas ações e de proporcionar um bom funcionamento das etapas 

seguintes, é fundamental monitorar e registrar as atividades que serão realizadas. 

 

5.2.1.3 Verificar (Check) 

Na etapa de verificação, o principal objetivo é de avaliar a eficácia dos planos 

de ação definidos e executados. Para isto, os dados registrados anteriormente serão 

essenciais. É indicada a elaboração de relatórios mensais, nos quais estejam 

documentadas as análises qualitativas e os dados quantitativos, que podem ser 

melhor visualizados por meio do uso de gráficos e tabelas resumo, conforme 

exemplificado na Figura 9. Dessa forma, alinhado à aplicação da metodologia do Ciclo 

PDCA, é possível consolidar os dados em relatórios trimestrais, semestrais e anuais 

e acompanhar a melhoria do processo de gestão de resíduos como um todo. 
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Figura 9 – Exemplo de gráfico para avaliação de dados quantitativos 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

As Figuras 10 e 11 ilustram alguns exemplos de gráficos comparativos que 

poderiam compor um relatório trimestral de gestão de resíduos. As referidas Figuras, 

por exemplo, poderiam estar associadas a uma análise qualitativa, na qual poderiam 

ser apontados os motivos para o aumento significativo da geração de resíduos no mês 

de março (Figura 10), e para a diminuição da quantidade de rejeito dos resíduos 

recicláveis nos meses de fevereiro e março (Figura 11). 

 

Figura 10 – Exemplo de gráfico para avaliação de dados quantitativos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Figura 11 – Exemplo de gráfico para avaliação de dados quantitativos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Assim, seria possível cumprir com o que é proposto na etapa de “Verificação" 

do Ciclo PDCA. 

 

5.2.1.4 Agir (Act) 

Por fim, esta etapa consiste em consolidar as ações que foram realizadas nas 

fases anteriores, incorporando as medidas que apresentaram resultados positivos ao 

processo de gerenciamento de resíduos. Quanto aos resultados negativos, 

identificados principalmente na etapa anterior, deve-se reiniciar o Ciclo PDCA, 

voltando à etapa de “Planejar”, para que seja consolidada a melhoria contínua. 

 

 5.2.2 Sinalização e Identificação dos Resíduos 

De modo a realizar a segregação interna dos resíduos de forma correta e 

proporcionar, consequentemente, a destinação final adequada para cada tipo de 

resíduo, é importante sinalizar as lixeiras e os locais designados para o 

armazenamento de resíduos. Deste modo, em combinação com outras ações 

desenvolvidas no presente trabalho, a maior eficácia do gerenciamento de resíduos é 

possível.  

A Figuras 12, 13 e 14 ilustram alguns exemplos de comunicação que podem 

ser impressos em placas de PVC de tamanhos A3 ou A2, por exemplo, e utilizados 
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em áreas internas para indicar quais resíduos devem ser armazenados em 

determinado local ou qual resíduo deve ser acondicionado em certa lixeira.  

 

Figura 12 – Exemplos de sinalização para descarte de resíduos recicláveis (a) e não recicláveis (b) 

  

(a) (b) 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Figura 13 – Exemplos de sinalização para descarte de resíduos perigosos (a); recicláveis (b) e 
entulho (c) 

   

(a) (b) (c) 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Figura 14 – Exemplos de sinalização para descarte de resíduos não recicláveis (a); recicláveis (b) e 
vegetais (c) 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Além disso, em casos em que a segregação é feita visando a coleta seletiva 

simples, é indicado que as lixeiras sejam colocadas em pares (materiais recicláveis e 

não recicláveis), com o objetivo de facilitar a destinação correta, conforme 

exemplificado na Figura 15. 

 

Figura 15 – Lixeiras colocadas em pares e sinalizadas 

 

Fonte: Acervo (2021) 

 

Vale destacar que, para resíduos perigosos e de serviços de saúde, deve-se 

observar o requerido nas legislações pertinentes, conforme apresentado na Tabela 3. 

No entanto, quanto à sinalização e identificação de resíduos de classes IIA e IIB, as 

Figuras 12 (a) e (b), 13 (a), (b) e (c) e 14 (a), (b) e (c) ilustram exemplos eficazes. 
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Tabela 3 – Relação entre legislações para classificação e armazenamento de resíduos 

Legislação para 

Classificação 

de Resíduos 

Tipo de Resíduo 

Legislação para 

Acondicionamento 

de Resíduos 

Legislação para 

Armazenamento 

de Resíduos 

NBR 

10.004/2004 
I - Perigosos NBR 12.235/1992 NBR 12.235/1992 

NBR 

10.004/2004 

II – Não Perigosos Resolução 

CONAMA 275/2001 

e Resolução 

CONEMA 55/2013 

NBR 11.174/1990 
IIA – 

Não 

inertes 

IIB - 

Inertes 

RDC 222/2018 
Resíduos de 

Serviços de Saúde 
RDC 222/2018 RDC 222/2018 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

5.2.3 Indicadores 

Para realizar a gestão dos indicadores e metas definidos na etapa de 

planejamento do Ciclo PDCA, a equipe responsável deve seguir as etapas de todo o 

Ciclo, com o objetivo de garantir a melhoria contínua de todo o processo de gestão de 

resíduos. Na etapa de planejamento, os indicadores devem ser identificados conforme 

o diagnóstico realizado nesta mesma etapa, enquanto na etapa de execução os 

mesmos devem ser registrados e monitorados. Então, na fase de verificação a análise 

dos registros é feita e, por fim, os indicadores podem ser utilizados para validar a 

metodologia utilizada no Ciclo PDCA.  

Dependendo da estrutura da área de gestão ambiental ou sustentabilidade, dos 

objetivos dados a estas áreas, bem como da relevância que as mesmas têm para o 

negócio do empreendimento-alvo, os indicadores podem ser mais ou menos 

elaborados. No entanto, visando o progresso do sistema de gestão, é importante 

registrar dados relacionados à gestão de resíduos e ter alguns indicadores e metas 

base, como por exemplo, apresentados a seguir: 

Dados necessários: 

- Volume de resíduos gerados, por tipo; 

- Custo com transporte e destinação final de resíduos, por tipo; 

- Estimativa de composição gravimétrica dos resíduos gerados no 

empreendimento; 
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- Número de funcionários da empresa, de modo geral, e que trabalham 

rotineiramente com a gestão de resíduos. 

 

Exemplos de Indicadores: 

- Redução da geração de determinado tipo de resíduo em X % durante um ano; 

- Aumento do índice de reciclagem do empreendimento-alvo em X % durante 

um ano; 

- Aumento do número de pessoas impactadas com a reciclagem (trabalhar com 

diferentes cooperativas, nos casos de múltiplos empreendimentos) em um horizonte 

de três anos; 

- Proporcionar X treinamentos sobre gestão de resíduos e meio ambiente aos 

funcionários da empresa semestralmente; 

Desta forma, é possível apresentar resultados de forma evidente acerca da 

gestão de resíduos de um empreendimento-alvo. 

 

 5.3 Desafios para a Implementação de um PGRS, Planos de Ação e Boas 

Práticas 

A etapa de implementação de um PGRS, em geral, envolve funcionários de 

diversos setores de um empreendimento, além de, muitas vezes, ser adotada a mão 

de obra terceirizada para o desenvolvimento das atividades de limpeza e manejo de 

resíduos. Além disso, o gerenciamento de resíduos sólidos requer o atendimento às 

legislações vigentes, cabendo ao empreendimento, responsável por qualquer 

inconformidade neste aspecto, proporcionar a estrutura e o ambiente ideais para a 

gestão correta de resíduos. Também, visando o sucesso do gerenciamento de 

resíduos, cabe ao empreendimento realizar auditorias internas e rotinas ambientais. 

Assim, foram elencadas as principais dificuldades com as quais uma equipe de 

gestão ambiental pode se deparar ao implementar um PGRS e sugestões de planos 

de ação e boas práticas para garantir a conformidade e eficácia dos processos 

relacionados à gestão de resíduos. 
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 5.3.1 Estrutura Necessária 

Para garantir a conformidade das etapas do processo de gestão de resíduos 

de um empreendimento, principalmente no que diz respeito às instalações onde será 

feito o armazenamento dos resíduos, deve-se observar a legislação vigente. A 

Tabela 3 que foi apresentada no item 5.2.2 evidencia qual legislação deve ser 

consultada visando o acondicionamento e armazenamento correto de resíduos, no 

Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a classificação de resíduos prevista pela 

NBR 10.004/04 (ABNT, 2004) e pela Resolução da Diretoria Colegiada RDC 222/18 

(BRASIL, 2018). 

As legislações apresentadas na Tabela 3 descrevem os requisitos específicos 

de cada tipo de resíduo. No entanto, de modo geral, as legislações que estabelecem 

as diretrizes para o armazenamento de resíduos possuem os seguintes requisitos em 

comum: 

- Os sacos de acondicionamento devem estar dentro de coletores com a tampa 

fechada; 

- As instalações devem ter pontos de iluminação, água e sistema de drenagem 

de esgoto, piso e paredes impermeáveis e laváveis; 

- Ter portas e acesso de dimensões compatíveis com as dos coletores; 

- Áreas que promovem a ventilação, com a instalação de telas de proteção 

contra roedores e vetores; 

- Os acessos às áreas de armazenamento devem ser protegidos para permitir 

a utilização sob qualquer condição climática; 

- Para instalações destinadas ao armazenamento de resíduos perigosos e de 

serviços de saúde, o acesso deve ser restrito às pessoas envolvidas no manejo destes 

tipos de resíduo; 

- Instalações devidamente identificadas, comunicando que a área é destinada 

ao armazenamento de resíduos. 

A Figura 16 mostra exemplos do cumprimento de alguns dos requisitos 

apresentados acima, podendo ser observado na Figura 16 (a) um contêiner de 

armazenamento devidamente fechado, em sala com pisos e paredes impermeáveis e 

laváveis e na Figura 16 (b) uma sala destinada ao armazenamento de resíduos, 

contendo pontos de iluminação, água e ligada à rede de esgoto 
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Figura 16 – Contêiner de armazenamento de resíduos em sala adequada (a) e sala para 
armazenamento de resíduos com iluminação e encanamento para esgoto 

  

(a) (b) 

Fonte: Acervo (2021) 

 

Muitas vezes, em estruturas já existentes, é preciso realizar obras com o 

objetivo de adequar o espaço aos requisitos da legislação, o que pode acarretar custos 

significativos para o empreendimento. Portanto, ao projetar uma área de 

armazenamento de resíduos, deve ser considerada a estrutura necessária para esta 

etapa do processo de gestão, incluindo as instalações e demais equipamentos, como 

contêineres, tambores, coletores e sinalização, por exemplo. 

Segundo o estudo de caso desenvolvido por Rodrigues (2015) em um hospital 

universitário, a ausência ou inadequação de equipamentos e abrigos para 

armazenamento de resíduos foram questões que tiveram destaque quanto à 

dificuldade de realizar o gerenciamento de resíduos corretamente, sendo necessário 

o investimento financeiro em materiais, de pessoal e em adaptações às estruturas já 

existentes. Além disso, o fato de as instalações serem impróprias para a finalidade de 

armazenamento de resíduos facilita a propagação de roedores, insetos e vetores e 

doenças, o que representa um risco para as pessoas que frequentam o hospital 

universitário. 

 5.3.2 Treinamento de Pessoas 

Alinhado a primeira etapa do Ciclo PDCA, especificamente no momento em 

que a equipe responsável estiver elaborando os planos de ação, conforme explicado 
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no item 5.2.1.1 do presente trabalho, destaca-se a necessidade de realizar 

treinamentos com os envolvidos na gestão de resíduos. Tal atividade é relevante, não 

só para o cumprimento das legislações apresentadas anteriormente na Tabela 3, mas 

também para a eficácia do processo de gerenciamento como um todo. No entanto, as 

principais dificuldades encontradas para a efetividade dos treinamentos são a alta 

rotatividade de funcionários da empresa e terceirizadas e a falta de engajamento das 

lideranças. 

Essa dificuldade quanto ao treinamento de pessoas foi verificada por Rodrigues 

(2015), que verificou que a falta de apoio da direção do hospital analisado, a mudança 

constante da equipe e a falta de um programa relacionado aos treinamentos dos 

funcionários foram fatores relevantes para a dificuldade no progresso da gestão de 

resíduos de serviços de saúde. No mesmo estudo, Rodrigues (2015, p. 103) destaca: 

“O treinamento é uma das etapas do gerenciamento, mas também, constitui-se de um 

dos seus pilares, sem o qual, as medidas operacionais não são implementadas.”  

Portanto, para a prática efetiva das atividades previstas no Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, é fundamental que sejam realizados 

treinamentos periódicos com os envolvidos em qualquer etapa do processo de gestão, 

liderados pela equipe que compõe a área de gestão ambiental do empreendimento-

alvo. Para maior possibilidade de sucesso, é indicado que sejam feitos treinamentos 

divididos por setores, de forma direcionada, pois, geralmente, são gerados tipos 

diferentes de resíduos nas diversas áreas. É provável que sejam gerados mais 

resíduos orgânicos e recicláveis em áreas como refeitórios, enquanto em áreas 

destinadas à serviços de manutenção geralmente são gerados resíduos como 

entulho, lâmpadas, pilhas e baterias, por exemplo.  

Para estruturação dos treinamentos relacionados à gestão de resíduos sólidos, 

sugere-se o seguinte conteúdo programático básico: 

1- Definição de resíduos sólidos; 

2- Destaque de quais resíduos são gerados devido às atividades do 

empreendimento; 

3- Impactos sociais, ambientais e econômicos relacionados ao descarte 

incorreto ou falta de coleta de resíduos; 

4- Conceitos visando a diminuição de geração de resíduos – 5Rs 
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5- Explicação sobre como deve ser feito o processo de gestão de resíduos, por 

tipo de resíduo, incluindo o fluxo do mesmo desde a geração até o armazenamento 

interno. É conveniente explicar, também, sobre a destinação final dos resíduos; 

6- Explicação sobre como não deve ser feito o processo de gestão de resíduos, 

destacando práticas incorretas identificadas. 

 

Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais capacitados, que 

tenham conhecimento sobre os processos de gestão de resíduos do empreendimento 

e meio ambiente. É ideal que estes profissionais tenham uma dedicação significativa 

a esta atividade, principalmente devido à rotatividade de funcionários apontada, assim 

como o bom relacionamento com as lideranças da empresa, com o objetivo de garantir 

o engajamento e a presença dos funcionários nos treinamentos. O número de 

profissionais destinados a oferecer estas capacitações aos demais funcionários 

dependerá do porte da empresa, dos tipos de resíduos gerados no empreendimento 

e das outras demandas que os profissionais precisam atender. 

Para Rodrigues (2015), a conscientização sobre a preservação do meio 

ambiente, assim como da saúde pública, possui influência em todas as etapas do 

gerenciamento de resíduos, sem a qual não é possível ter um processo de gestão 

eficiente. 

 

 5.3.3 Rotinas Ambientais e Auditorias Internas 

 Para que seja feito o acompanhamento das atividades relacionadas à gestão 

de resíduos, bem como as respectivas correções necessárias, é importante incluir a 

realização de auditorias internas nas rotinas da equipe destinada à gestão ambiental. 

É indicado que esta rotina seja feita semanalmente ou até quinzenalmente, com o 

objetivo de observar e registrar como as práticas estão sendo executadas e os 

progressos desejados. Além disso, conforme explicado no item 5.2.1 do presente 

relatório, estas ações são extremamente relevantes para a etapa de Verificação do 

Ciclo PDCA. 

 Tais auditorias podem ser feitas por meio de formulários online de plataformas 

gratuitas, como o “Formulários Google”, que proporcionam o registro de dados e 

respostas. No Anexo B do presente trabalho encontra-se um exemplo de formulário 
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que pode ser utilizado como base para realização destas auditorias em 

empreendimentos, devendo ser adaptado de acordo com a realidade do mesmo. 

 

 5.3.4 Prestadores de Serviços de Coleta e Destinação Final 

Com o objetivo de atender ao que é proposto na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, no que tange a definição de responsabilidade compartilhada, é necessário 

que o empreendedor, gerador de resíduos, verifique a conformidade das licenças 

ambientais das empresas contratadas para realizar os serviços de coleta e destinação 

final de resíduos. Para tal, é indicado solicitar as licenças ambientais vigentes destas 

empresas ao prestador ou utilizar o site do órgão responsável pelo controle ambiental 

para realizar as consultas necessárias, que no caso do Estado do Rio de Janeiro é o 

Instituo Estadual do Ambiente - INEA. Neste site, conforme apresentado na Figura 17, 

é possível acessar as licenças ambientais do prestador e deve-se observar 

principalmente o objeto e a validade destas. 

 

Figura 17 – Passo a passo para consultar e acessar licenças ambientais no site do INEA 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado no site do INEA (2021) 
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 5.4 Exemplos de vantagens observadas na gestão de resíduos sólidos 

Se não há gestão de resíduos, não ocorre coleta seletiva. Se forem utilizados 

os resíduos sólidos urbanos como exemplo, se não houver coleta seletiva, haverá a 

mistura dos resíduos orgânicos com os não orgânicos, tornando-os rejeitos. No Brasil, 

a disposição final de rejeitos em aterros sanitários é a considerada ambientalmente 

adequada de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Entretanto, tal 

forma de disposição final pode implicar em poluição atmosférica, visto que no país 

ainda não existem sistemas de captura e reaproveitamento de biogás em todos os 

aterros sanitários, o que resulta na emissão de 1.170kg CO2 eq/ton ou 47kg CH4/ton. 

Caso houvesse sistemas de coleta de gases, o resultado seria de emissão de 819 kg 

CO2 eq/ton, ou 33 kg CH4/ton. Considerando-se o total de Resíduos Sólidos Urbanos 

gerados, tem-se a emissão de 96 milhões de toneladas de CO2 eq emitidas pelo setor 

de resíduos a cada ano (ABRELPE, 2020). 

Se considerada a composição gravimétrica apresentada na Figura 18 (a) e os 

índices de disposição final de RSU apresentados na Figura 18 (b), pode-se dizer que 

os resíduos orgânicos contribuem significativamente para a emissão de gases do 

efeito estufa no setor de resíduos. Segundo dados apresentados pela Abrelpe (2020), 

o tratamento alternativo destes resíduos, com investimento em processos de digestão 

anaeróbica, tratamento mecânico biológico com recuperação de fração orgânica e 

compostagem, tem um grande potencial na redução da emissão destes gases. É 

possível evitar a emissão de 2,3 kg CH4/ton e 3kg CH4/ton a partir da digestão 

anaeróbica e da compostagem, respectivamente (ABRELPE, 2020). Isso demonstra 

a importância do gerenciamento adequado dos resíduos orgânicos. 
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Figura 18 - Gravimetria dos RSU (a) e disposição final dos RSU no Brasil, por tipo de destinação 
(t/ano) (b) de acordo com a Abrelpe (2020) 

 

 

 

(a) (b) 

Fonte: Abrelpe (2020) 

 

Portanto, o investimento em tratamentos e destinação final alternativos para os 

resíduos orgânicos faz-se necessário, principalmente sob o aspecto ambiental, mas 

também pode ter impactos econômicos para empresas que precisam destinar 

resíduos orgânicos, como será abordado no tópico a seguir.  

 

 5.4.1 Práticas de Compostagem 

A compostagem é um processo biológico controlado para a decomposição e 

estabilização da matéria orgânica por microrganismos, podendo ser feito o 

enriquecimento com minerais ou agentes naturais que melhorem as características 

físicas, químicas e biológicas do composto orgânico gerado, que pode ser aplicado ao 
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solo para melhorar suas características, sem ocasionar riscos ao meio ambiente 

(BRASIL, 2011; NUNES, 2009). 
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(1) Informações obtidas pessoalmente com um gestor de um empreendimento que elaborava um PGRS 

 

Resíduos de origem vegetal (folhas, galhos, caules, raízes) são ótimas matérias 

primas para a produção de adubo orgânico por meio do processo de compostagem 

(NUNES, 2009). Segundo Nunes (2009), o adubo produzido a partir desta técnica é 

rico em nutrientes que, quando retornados ao solo, incentiva a vida da terra, 

contribuindo para o desenvolvimento e a nutrição de plantas.  

Quanto às vantagens da compostagem, além das apontadas por Nunes (2009), 

destacam-se as seguintes (DO NASCIMENTO et al., 2005; MONTEIRO, 2016): 

- Melhora da saúde do solo; 

- Aumento da capacidade de infiltração da água no rolo, reduzindo a 

possibilidade de erosão; 

- Aproveitamento da matéria orgânica; 

- Redução do desperdício de recursos; 

- Transformação de resíduos em produtos úteis para outros segmentos; 

- Favorece a redução dos índices de poluição do solo, água e ar. 

 

Além dos benefícios relacionados ao meio ambiente, é possível obter impactos 

positivos no aspecto econômico para empresas que precisam realizar a destinação 

de resíduos de varrição, por exemplo, e que podem ser utilizados para realizar a 

compostagem. Um exemplo disso foi apresentado por um empreendimento que 

estava realizando o PGRS(1) e analisava três propostas comerciais para o transporte 

e destinação final de resíduos de varrição de diferentes empresas licenciadas, 

conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Valores cobrados por transportadores de resíduos de varrição 

Transportador 
Destinação 

Final 

Volume das 

Caçambas 

(m³) 

Preço por 

Caçamba 

(R$) 

Preço por 

volume 

(R$/m³) 

Santa Cecília Compostagem 30 940,00 32,00 

Atual Resíduos Aterro sanitário 5 450,00 90,00 

Atual Resíduos Aterro sanitário 26 1.200,00 46,15 

Katalão Aterro sanitário 5 200,00 40,00 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Pode-se concluir, portanto, que a empresa que apresenta o menor custo por 

metro cúbico de resíduos de varrição é aquela que os destina para a compostagem, 

o que demonstra um ponto positivo também no aspecto econômico do 

empreendimento. 

Por fim, segundo estudo feito por Assad e de Siqueira (2015), a compostagem 

feita dentro de empresas pode proporcionar a redução de custos com transporte e 

disposição final de resíduos, principalmente quando há grande geração de resíduos 

compostáveis, espaço interno disponível e possibilidade de uso interno do adubo 

produzido. Além disso, foi destacado o marketing favorável que pode ser agregado à 

marca da empresa que realiza compostagem com os resíduos gerados. 

 

 5.4.2 Práticas de Biodigestores 

O tratamento de resíduos orgânicos também pode gerar energia e o lodo 

gerado pode ser utilizado como condicionador de solo. Isso pode ser feito com a 

utilização de biodigestores. De acordo com Araújo (2017) apud Magalhães (1986), os 

biodigestores são equipamentos herméticos e impermeáveis, onde é possível 

acumular materiais orgânicos, que fermentam de forma anaeróbica (quando há 

ausência de oxigênio), e passam pelo processo bioquímico de biodigestão anaeróbica 

durante um determinado tempo, tendo como resultado a produção de gases como o 

metano e o dióxido de carbono, além de biofertilizantes. 

O tratamento de resíduos orgânicos de um restaurante, por exemplo, pode 

gerar biogás para ser utilizado no próprio estabelecimento. Araújo (2017) estimou a 

produção de aproximadamente 95 m³ de gás metano no tratamento de resíduos de 

um restaurante universitário, que poderia ser utilizado como fonte de energia 

alternativa ao gás de cozinha (GLP) no próprio restaurante. Além disso, o estudo 

apresentou a relação energética de 1l de biogás para 0,45l de gás de cozinha, 

constatando uma demanda menor desta fonte de energia, além de possibilitar a 

geração de energia elétrica com o uso do gás produzido nos biodigestores. Dessa 

forma, verificou-se a viabilidade energética da produção de biogás; os benefícios 

ambientais consequentes da destinação correta dos resíduos orgânicos; e a 

possibilidade de uso dos efluentes resultantes do processo de biodigestão como 

fertilizantes naturais de boa qualidade.
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Além do possível ganho relacionado ao aspecto ambiental, é possível utilizar 

os biodigestores como ferramenta de educação ambiental. Em um estudo realizado 

em uma escola pública localizada em Florianópolis (Kretzer et al., 2015), foi 

constatado que menos de 5% dos alunos que participaram do estudo tinham 

conhecimento do que se trata um biodigestor, e quase 70% dos alunos do quinto ano 

da escola em questão não conheciam nenhum método para o tratamento de resíduos 

orgânicos. Após a realização do referido estudo, que proporcionou atividades com 

temáticas que envolveram fontes de energias renováveis e não renováveis; coleta 

seletiva de resíduos; alternativas para tratamento de resíduos orgânicos; e problemas 

causados pelo descarte incorreto de resíduos orgânicos, foi possível desenvolver os 

alunos da escola no que tangia ao aspecto ambiental. Portanto, a adoção de 

tecnologias ambientalmente amigáveis pode ser utilizada na projeção social do 

empreendimento. 

Diante do apresentado, pode-se dizer que o investimento em projetos de 

biodigestores pode trazer benefícios ambientais, com uma melhor destinação dos 

resíduos gerados em determinado local; financeiros, no sentido de possibilitar a 

geração de uma energia alternativa, diminuindo custos com a destinação de resíduos 

orgânicos e com gás ou energia elétrica, dependendo do uso dado; e sociais, no que 

tange a sensibilização e a educação das pessoas envolvidas em empresas que 

adotam tal prática. 

 

5.4.3 Destinação de Óleo de Cozinha 

Em alguns casos, é possível que os responsáveis pela área de sustentabilidade 

ou gestão ambiental de determinada empresa precisem lidar com o descarte correto 

de óleo de cozinha usado, devido às atividades desenvolvidas no empreendimento-

alvo, como em bares, restaurantes ou empresas onde há o funcionamento de pontos 

de vendas de alimentos e bebidas. No estudo de caso realizado em um condomínio 

residencial, Corrêa et al. (2018) constataram que o descarte de óleo de cozinha usado 

na rede de esgoto do condomínio, cerca de 5,8 litros por mês, contamina em média 

145.000 litros de água por mês. Além disso, realizando o descarte incorreto deste 

resíduo, pode haver o comprometimento da rede de esgoto predial.
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(2) Informações obtidas pessoalmente com um gestor de um empreendimento que elaborava um PGRS 

  

Portanto, de modo a evitar consequências negativas para a empresa, quando 

conveniente, os profissionais responsáveis pela elaboração do PGRS devem definir 

alternativas para a destinação final deste tipo de resíduo. 

Em um empreendimento que estava construindo um PGRS(2), foram avaliadas 

cinco propostas de empresas e instituições que trabalham com o descarte correto de 

óleo de cozinha usado e possuem licença ambiental para transporte e destinação de 

resíduos.  Os detalhes referentes aos benefícios oferecidos por cada empresa de 

coleta são apresentados na Tabela 5 abaixo. 

Tabela 5 - Empresas que coletam óleo no Estado do Rio de Janeiro 

Empresa 
Fornece 

bombona/Galão? 

Coleta Mínima 

(litros) 
Benefício 

Há geração 

de MTR? 

Grande Rio Sim 20 
Material de 

limpeza 
Sim 

Rióleo Sim 50 
Material de 

limpeza 
Sim 

Disque Óleo Sim 20 

Material de 

limpeza ou 

dinheiro 

Sim 

Instituto 

Libertas 
Sim 20 

Programa 

socioambiental 
Sim 

Light 

Recicla 
Sim 40 

Desconto na 

conta de luz – é 

possível doar 

para instituições 

Sim 

Fonte: Elaborado pela autora (2021)
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Ao avaliar a Tabela 5 acima, pode-se dizer que há diversas possibilidades de 

benefícios ao destinar corretamente o óleo de cozinha com empresas parceiras. 

Dependendo da intenção e do benefício fim do empreendimento, o gestor pode 

escolher vantagens que proporcionam retorno financeiro, ao economizar recursos 

para obter material de limpeza, desconto na conta de luz ou dinheiro. Por outro lado, 

também é possível apoiar programas socioambientais, como no caso do Instituto 

Libertas, que direciona o dinheiro da venda do óleo para pessoas com deficiência, ou 

do Light Recicla, no qual é possível escolher uma instituição para repassar o desconto 

na conta de luz obtido pela destinação correta do resíduo. 
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6. CONCLUSÕES 

Portanto, uma premissa fundamental para a elaboração de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos em conformidade legal é observar, 

principalmente, as diretrizes apontadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

12.305/2010), e determinadas pelo Sistema de Manifestos de Transportes de 

Resíduos – Sistema MTR. A legislação federal, especificamente, define conceitos 

importantes que devem ser aplicados para uma gestão de resíduos mais eficiente, na 

qual a não geração deve ser priorizada, associada à redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento de resíduos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Além disso, devem ser adotadas práticas de consumo e produção mais sustentáveis, 

com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável. 

Quanto à elaboração dos procedimentos de gestão de resíduos, destaca-se a 

necessidade da capacitação e do preparo dos profissionais envolvidos com a gestão 

ambiental no que diz respeito ao gerenciamento de atividades, visando à melhoria 

contínua, sendo o Ciclo PDCA o método observado como o mais eficiente neste 

sentido. Além disso, como uma prática essencial para o sucesso da segregação de 

resíduos em um empreendimento, ressalta-se a importância de identificar e sinalizar 

corretamente, e de forma bastante visual, os locais onde os resíduos são gerados e 

armazenados internamente. 

Ainda tratando-se de ações ligadas ao gerenciamento de resíduos, o 

cronograma de atividades apresentado, bem como os exemplos de gráficos, planilha 

de controle de manifestos, boas práticas e questionário de auditoria interna, mostram-

se como ferramentas importantes para as etapas de “Planejar” e “Verificar” do Ciclo 

PDCA. Desta forma, é possível aplicar a metodologia proposta e melhorar 

continuamente os processos envolvidos na gestão de resíduos. 

Quanto aos desafios observados para implementar um PGRS, foram 

destacadas i) a limitação ou dificuldade de utilização de uma estrutura e de instalações 

de acordo com a legislação; ii) a necessidade de treinamento e capacitação constante 

dos funcionários do empreendimento e terceiros; iii) a dificuldades no monitoramento 

dos processos que ocorrem em todas as etapas do fluxo de resíduos; iv) a 

preocupação com a conformidade dos prestadores de serviços de coleta e disposição 

final de resíduos. Para as quatro principais dificuldades, foram apontadas possíveis 

medidas preventivas e soluções. 
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Por fim, as soluções alternativas para a destinação de resíduos orgânicos 

mostraram-se como positivas, tanto no que diz respeito ao aspecto ambiental quanto 

ao aspecto econômico. Foram apresentados exemplos disso, tais como: o custo de 

compostagem se mostrando equivalente a até pouco mais de um terço do preço de 

um dos possíveis prestadores do serviço de coleta, que destinaria os resíduos 

orgânicos para um aterro sanitário. Em relação a descarte do óleo de cozinha, foi 

apresentado exemplo com diferentes oportunidades para a destinação em 

conformidade legal e com a possibilidade de obtenção de benefícios diversos. Em 

relação ao uso de biodigestores, destaca-se o grande potencial energético do sistema, 

além da utilização do mesmo como ferramenta de educação ambiental, englobando 

aspectos ambientais, econômicos e sociais. 
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7. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Sugere-se que, em trabalhos futuros, sejam analisadas alternativas para o 

tratamento e destinação final de resíduos orgânicos, visto que o mesmo compõe 

grande parcela dos resíduos sólidos urbanos do país e possui grande potencial de 

aproveitamento. Além disso, recomenda-se o estudo mais aprofundado acerca dos 

aspectos relacionados à reciclagem, sendo relevante a análise sobre o trabalho 

realizado pelos catadores e cooperativas de materiais recicláveis, bem como a 

pesquisa sobre os impactos da indústria de reciclagem nas perspectivas econômica, 

social e, sobretudo, ambiental. 
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ANEXO A – Sugestão de formatação de planilha para controle de manifestos 
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ANEXO B – Exemplo de questionário para realização de auditoria interna 
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