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INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO 

DOS RESÍDUOS (PGR) -  

ROTEIRO BÁSICO 

O Plano de Gerenciamento dos Resíduos descreve as ações necessárias para o 

manejo e destinação ambientalmente adequados para cada tipo de resíduo gerado no 

empreendimento (resíduos sólidos, resíduos líquidos e resíduos gasosos e partículas 

dispersas no ar), devendo estar em conformidade as Normas da ABNT, Resoluções do 

CONAMA e Código Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Lei Complementar 

042/2009) e demais legislações ambientais, especificando o ciclo completo de cada 

um, desde a geração até a disposição final dos referidos resíduos. 

A Lei nº 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) tem 

como principais objetivos a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo 

como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de 

instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos 

sólidos e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 

ROTEIRO BÁSICO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS 

 

1.0 CARACTERIZAÇÃO DO GERADOR 

1.1 Identificação do Gerador: Razão social, nome fantasia, endereço, 

CNPJ, responsável legal pela empresa (nome, CPF, telefone, fax, e-mail); 

1.2 Responsável técnico pela elaboração do projeto de gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos: Nome, endereço, telefone, fax, e-mail, inscrição do CREA e 

cópia autenticada da anotação de responsabilidade técnica – ART no 

respectivo Conselho Profissional. 

1.3 Caracterização do empreendimento: Endereço completo (croquis de 

localização) e apresentação do layout de produção e manejo dos resíduos;  

 

2.0 RESÍDUOS SÓLIDOS 

2.1 MEDIDAS PARA REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS. 

2.1.1      Minimização dos resíduos: Descrever as medidas que serão 

adotadas durante a produção dos materiais, visando à minimização da 

geração dos resíduos sólidos. 
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2.1.2     Coleta Seletiva: Descrever as medidas que serão adotadas 

para implantação da coleta seletiva no local de geração dos resíduos, de 

acordo com sua tipologia (VER QUADRO 1). 

2.1.3     Reutilização e Reciclagem: Descrever os procedimentos que 

serão implantados para reutilização e reciclagem dos Resíduos Sólidos 

gerados, de acordo com sua tipologia. 

Com o propósito de incentivar, facilitar e expandir a reciclagem de resíduos a 
Resolução CONAMA nº 275/2001 estabeleceu normas para sua adequada separação, 
como mostra o QUADRO 1 a seguir: 

 
QUADRO 1 - Caracterização dos resíduos, por cor, de acordo com a tipologia: 

CORES MATERIAL CORES MATERIAL 

Azul Papel e Papelão Marrom Resíduos orgânicos 

Vermelho Plástico Branco Serviços de Saúde 

Verde Vidro Laranja Produtos perigosos 

Amarelo Metais Roxo Resíduos radioativos 

Preto Madeira Cinza Não recicláveis/ não 
passíveis de separação. 

 
2.2 MEDIDAS PARA TRIAGEM E ACONDICIONAMENTO  

2.2.1    Triagem/ Segregação dos resíduos: Descrever os 

procedimentos a serem adotados para segregação dos resíduos por 

tipologia (VER QUADRO 1). 

2.2.2    Acondicionamento/armazenamento: Descrever os 

procedimentos a serem adotados para o acondicionamento dos resíduos 

sólidos, de forma a garantir a integridade dos materiais. 

2.3     CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS  

2.3.1 Apresentação dos Resíduos: Classificar os tipos de resíduos 

sólidos produzidos pelo empreendimento, adotando a classificação 

Resolução CONAMA nº 275/2001 (VER QUADRO- 1).  

 

 2.3.2 Estimar a geração média de resíduos sólidos de acordo com a 

produção (em Kg ou m³), conforme QUADRO 2: 
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QUADRO 2- Quantificação dos resíduos Sólidos gerados na empresa conforme 
sua tipologia: 

RESÍDUOS ORIGEM CLASSIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
(KG/ MÊS) 

     

     

     

 

2.4 TRANSPORTE E TRANSBORDO  

2.4.1 Transporte Externo: Apresentar os dados cadastrais dos 

destinatários utilizados para destinação dos resíduos gerados (Ex: 

Coleta pública, cooperativas, associações, entre outros): Nome, razão 

social, endereço, telefone, fax, e-mail, tipos de veículos utilizados, 

horário de coleta freqüência, itinerário e apresentar licença de 

operação; 

2.4.2 Transbordo: Apresentar endereço completo (Croquis de 

localização). 

 

2.5  DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 

2.5.1 Identificação da unidade de destinação final: Nome, 

endereço (Croquis de endereço), telefone, fax, e-mail e licença de 

Operação. 

2.5.2    Descrever os procedimentos que deverão ser adotados 

com relação à destinação dos Resíduos, por tipologia, de acordo com 

a Resolução CONAMA nº 275/2001. 

2.5.3  Transbordo: Apresentar endereço completo (Croquis de 

localização).  

                     

2.6 EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

2.6.1 Descrever ações de mobilização e educação socioambiental 

visando sensibilizar os trabalhadores quanto à importância da 

segregação e redução dos resíduos desde sua geração até a 

destinação final; 

2.6.2   Apresentar cronograma de implantação do Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos. 

 

3.0 RESÍDUOS LÍQUIDOS (EFLUENTES) 

3.1 Esgotamento sanitário: 

3.1.1  Apresentar projeto da rede esgotamento sanitário. 

3.1.2 Na inexistência de esgotamento sanitário apresentar projeto 

completo de gerenciamento dos efluentes (Ex: fossa séptica);  
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3.2 Tratamento de todos os efluentes provenientes de atividades 

geradoras de efluentes contaminantes, perigosos e demais que a 

legislação exigir, bem como a destinação adequada dos mesmos. 

 

4.0 RESÍDUOS GASOSOS E PARTÍCULAS LANÇADAS NA ATMOSFERA 

                Processos e atividades industriais e prestadoras de serviços que 

movimentem, processem e gerem materiais particulados normalmente 

requerem sistema de controle de poluição do ar.    

4.1 Descrever os procedimentos adotados para garantir uma 

qualidade satisfatória do ar(Ex.: instalação de equipamentos 

de retenção de poluentes, utilização de chaminés conforme os 

parâmetros ambientais vigentes, dentre outros). 

 

     5.0    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 


