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Desafios e Oportunidades

sob o prisma da Economia Circular nas Industrias



Desafios

No Brasil calcula-se que anualmente são

“jogados fora” cerca de R$ 10 bilhões em

materiais que poderiam ser destinados

corretamente e ganhar novas funções

(2019)

https://www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br/no
ticias/5631-lixo-e-materia-prima-fora-do-lugar

https://www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br/noticias/5631-lixo-e-materia-prima-fora-do-lugar
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Desafios

Finitude dos recursos

https://www.brasil247.com/blog/desmatamento-no-brasil-em-2019-
representa-mais-de-1-3-da-perda-de-florestas-tropicais-do-mundo-diz-estudo

https://www.brasil247.com/blog/desmatamento-no-brasil-em-2019-representa-mais-de-1-3-da-perda-de-florestas-tropicais-do-mundo-diz-estudo


Desafios

Aumento dos 

preços dos 

commodities
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Desafios

Desabastecimento, 

inviabilidade 

econômica

C
E
N

Á
R

I
O

S



Desafios

Acidentes
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Desafios

Novas Tecnologias 

e processos
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Desafios

Informação e 

Conectividade
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Demandas Legais 
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Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS)

• A temática da gestão 
integrada e do 
gerenciamento de 
resíduos sólidos foi 
Instituída pela Lei nº 
12.305/2010 e 
regulamentada pelo 
Decreto nº 7.404/2010, 
a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS)

• Estabelece as diretrizes, 
responsabilidades, 
princípios e objetivos 
que norteiam os 
diferentes participantes 
na implementação da 
gestão e gerenciamento 
de resíduos sólidos

• Este tema possui grande 
complexidade, 
apresenta 
interconectividade com 
diversas outras áreas, 
tais como processos de 
produção e consumo, 
comportamentos e 
hábitos da sociedade e 
se insere no amplo 
contexto do saneamento 
básico.



Instrumentos da PNRS

• A PNRS estabelece os instrumentos para avanços na gestão e 
gerenciamento dos resíduos sólidos no território nacional 

• Destaque ao planejamento a ser estabelecido mediante 
articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas 
com o setor empresarial, com vistas à cooperação para 
atendimento dos objetivos da Lei. 

• O ponto de partida para a gestão e gerenciamento adequados dos 
resíduos sólidos foi estabelecido no art. 9º da Lei, que expressa a 
ordem de prioridade de ações a ser observada: não geração, 
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos 
e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos

• Ressalta a possibilidade de adoção de tecnologias visando à 
recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos.

Recusar, repensar, redesenhar

Reduzir

Reutilizar

Reciclar, compostar, digerir

Recuperar (material 
e química)

Tratar

Dispor



NÃO GERAÇÃO E REDUÇÃO
ordem de prioridade na gestão e 
gerenciamento de resíduos sólidos

• Tais práticas ainda se mostram 
incipientes no Brasil, não havendo 
indicadores que demonstrem o 
volume de material que deixou de 
ser descartado ou que foi 
reduzido.

• Como forma de reverter este 
cenário, é importante estimular 
que a produção, a distribuição e o 
consumo sejam repensados, 
incentivando, quando viável, 
modelos que não resultem, ou 
pelo menos reduzam a geração de 
resíduos.

• Modelos de negócio que 
forneçam produto como serviço 
ou que ampliem sua vida útil 
mostram-se promissores. 

• Outra prática que atende a essa 
finalidade de não geração é a 
venda e consumo de materiais de 
segunda mão. 

• Trata-se de uma política 
empresarial que ocupa espaço nas 

assistências técnicas e na venda 
de produtos usados, os quais 
podem ser aceitos em troca, ou 
com desconto, para aquisição de 
um produto novo. 

• Nesse aspecto, os fabricantes 
podem trabalhar no produto que 
seria descartado para 
recondicioná-lo e colocá-lo no 
mercado novamente. Tal iniciativa 
já é vista, de forma tímida, com 
celulares e computadores.

• Estes novos negócios, além de 
oferecerem ganhos ambientais, 
com economia de recursos, ainda 
têm potencial de gerar receitas 
junto a diferentes setores da 
economia.

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/industria-sustentavel/temas-de-atuacao/residuos-solidos/


http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/industria-sustentavel/temas-de-atuacao/residuos-solidos/


O Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos (Planares) não se 
confunde com a Lei

• O Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos (Planares) não se 
confunde com a Lei, visto que 
representa a estratégia de 
longo prazo em âmbito 
nacional para operacionalizar 
as disposições legais, 
princípios, objetivos e diretrizes 
da Política.

• O Plano tem início com o 
diagnóstico da situação dos 
resíduos sólidos no país, 
seguido de uma proposição de 
cenários, no qual são 
contempladas tendências 
nacionais, internacionais e 
macroeconômicas. 

• E, com base nas premissas 
consideradas em tais capítulos 
iniciais, são propostas as 
metas, diretrizes, projetos, 
programas e ações voltadas à 
consecução dos objetivos da 
Lei para um horizonte de 20 

anos.

• O Planares tem vigência por 
prazo indeterminado e deverá 
ser atualizado a cada quatro 
anos, periodicidade que deverá 
ser referenciada no processo 
de elaboração do Plano 
Plurianual da União (PPA), de 
modo a orientar os 
investimentos e a alocação dos 
recursos para esse setor.

• A Política Nacional de Resíduos 
Sólidos integra, por sua vez, a 
Política Nacional de Meio 
Ambiente, cabendo ao 
Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) coordenar sua 
implementação, bem como 
acompanhar e monitorar sua 
aplicação e desdobramentos, 
nos termos da Lei n º 12.305, 
de 2010.

http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/


CONSUMO CONSCIENTE 
E DESCARTE ADEQUADO

• A posição adotada pelo 
consumidor é a chave para 
viabilizar uma ruptura com 
o modelo atual de gestão 
de RSU, que vem 
apresentando índices 
incipientes de 
reaproveitamento de 
materiais. 

• A falta de conscientização 
faz com que as pessoas 
desconheçam a sua 
importância para uma 
mudança desta realidade 
em âmbito nacional, bem 
como ignorem o impacto 
que a inação exerce sobre 
este cenário.

• Desenvolver a consciência 
em cada indivíduo sobre a 
sua responsabilidade e o 
impacto ambiental por 
aquilo que consome e pela 
forma como descarta seu 
resíduo é essencial para 
reduzir a geração de RSU, 
bem como para melhorar 
a qualidade dos materiais 
coletados, potencializando 
seu reaproveitamento, e 
propiciar a universalização 
da coleta, com destinação 
final ambientalmente 
adequada para a 
totalidade dos resíduos 
gerados. 

http://sustentabilidade.sebrae.com.br/sites/Sustentabilidade/Para%E2%80%93sua%E2%80%93Empresa/Publicacoes/Infograficos/Mercado-e-consumo-consciente


REUTILIZAÇÃO

• A reutilização está prevista na 
PNRS, e insere-se dentre as 
ações iniciais da hierarquia na 
gestão e gerenciamento de 
resíduos, sendo caracterizada 
como o aproveitamento do 
resíduo sem que ocorra uma 
transformação biológica, física 
ou físico-química (PNRS, art. 3º, 
inciso XVIII). 

• A prática da reutilização em um 
processo produtivo, por 
exemplo, depende de que os 
produtos retornem íntegros ao 
parque industrial e isso só é 
possível mediante o 
comprometimento individual 
pela devolução do material e a 
existência de infraestrutura e 
capacidade logística. 

• A reutilização em larga escala 
surge a partir da concepção de 
produtos, que já nascem com 
design direcionado a usos 
futuros, mas sua efetividade 
depende de ação direta dos 
consumidores, seja com a 
entrega para permitir o retorno 
de produtos e embalagens para 
a cadeia produtiva, seja com a 
ressignificação e consequente 
reutilização dos materiais em 
seu dia-a-dia.

• A reutilização de produtos e 
materiais guarda forte ligação 
com a conscientização 
ambiental da população e com 
padrões mentais relacionados 
ao consumo, que em geral são 
associados à desvalorização 
dos produtos usados. 

https://www.ipt.br/centro_de_tecnologias_geoambientais_/coluna/17-3-ecologia_industrial_e_sustentabilidade.htm


RECICLAGEM DOS 
RESÍDUOS SECOS

• A PNRS define 
reciclagem como o 
processo de 
transformação dos 
resíduos sólidos que 
envolve a alteração de 
suas propriedades 
físicas, físico-químicas 
ou biológicas, com vistas 
à transformação em 
insumos ou novos 
produtos, observadas as 
condições e os padrões 
estabelecidos pelos 
órgãos competentes do 
Sisnama e, se couber, do 
SNVS e do Suasa (PNRS, 
art. 3º, inciso XIV). 

• Diante da definição legal 
e conforme o conceito 
tecnicamente aplicável, 
as frações dos RSU 
recolhidas pelos 
programas de coleta 
seletiva, quando 
beneficiadas (mediante 
alteração das 
propriedades físicas), 
indicam o início do 
processo da reciclagem, 
que somente é efetivado 
com a transformação do 
material em insumo ou 
novo produto.



CATADORES E A RECUPERAÇÃO 
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

• Os índices de recuperação de 
materiais recicláveis no Brasil são 
influenciados por um conjunto de 
fatores, dentre os quais a 
sazonalidade do mercado, a 
situação econômica do país, a 
distribuição geográfica da 
indústria e a existência de 
mercado consumidor. 

• As organizações de catadores 
trabalham, normalmente, com 
materiais oriundos da coleta 
seletiva municipal, de roteiros 
próprios de coleta seletiva 
domiciliar, de grandes geradores e 
pontos de entrega voluntária 
(PEVs). A importância do trabalho 
ambiental das organizações de 
catadores reside no fato de que as 
cooperativas recebem e fazem a 
triagem de diversos materiais 
recicláveis, de modo a possibilitar 
que sejam absorvidos pela 
indústria.

• Verifica-se, porém, um conjunto 
de fatores inter-relacionados que 

influenciam a viabilidade 
econômica da atividade e afetam 
os índices de reciclagem no país. 
Dentre esses fatores, vale 
ressaltar a dispersão territorial 
das organizações de catadores e a 
distribuição territorial da indústria 
da reciclagem. 

• A PNRS inclui dentre os seus 
objetivos, a integração dos 
catadores nas ações que 
envolvam a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos (art. 7º, inciso XII) e 
indica que os planos municipais de 
gestão integrada de resíduos 
sólidos devem conter programas e 
ações para a participação dos 
grupos interessados, em especial, 
das cooperativas ou outras formas 
de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis 
formadas por pessoas físicas de 
baixa renda, se houver (art. 19, 
inciso XI). 



PARQUE INDUSTRIAL DAS EMPRESAS PRODUTORAS 
E RECICLADORAS DE VIDRO, PLÁSTICOS, 
PAPEL/PAPELÃO E AÇO/ALUMÍNIO 

• Abividro, 16 indústrias 
associadas

• Abipet (ano 2012), 390 
recicladores e aplicadores 
de PET no Brasil. 

• Abiplast, em 2018, 12.091 
empresas de plásticos 
pósconsumo, sendo 1.073 
referentes a indústria de 
reciclagem.

• Indústria Brasileira de 
Árvores (Ibá), existem 209 
produtores de papel e 
celulose, que consomem 
matéria prima oriunda dos 
resíduos recicláveis de 
base celulósica. 

• ABEAÇOS, cerca de 30 
empresas respondem pela 
produção de envases de 
aço para diversos 
segmentos no país, de 
alimentos a tintas e 
demais produtos.

• ABAL, cerca de 30 
empresas, produtoras de 
alumínio primário, 
transformadoras, 
consumidoras de produtos 
de alumínio, fornecedoras 
de insumos, prestadoras 
de serviços, comerciantes 
e recicladoras.

https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/sistema-de-logistica-reversa-de-embalagens-em-geral/


LUIZ FERNANDO DE FREITAS PENTEADO
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Fonte: Economia Circular, - Caminho Estratégico 
para a Industria Brasileira - CNI, 2019
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Economia Circular

Aprendemos a fazer mais com
menos. Em uma economia circular,
o valor das matérias-primas é
retido tanto quanto possível
durante todo o ciclo de vida de um
produto, do design ao descarte ou
na sua reinserção na cadeia
produtiva.



Economia Circular
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1. Design regenerative: Anos 70, o norte-americano John T. Lyle, que fez estudos sobre a 

possibilidade da existência de sistemas regenerativos, além da agricultura, ou seja, que 

funcionassem de maneira regenerativa para que as fontes de energia e matérias-primas fossem 

renovadas e reutilizadas, sem a necessidade de novas fontes a cada novo ciclo do sistema.

2. Economia de performance: Em 1976, o suíço Water Stahel cunhou a ideia de uma 

economia em ciclos (“loops”). Fundou o Product Life Institute,  para estudar a extensão da vida 

do produto, bens com longa durabilidade, atividades recondicionantes e prevenção de 

desperdício

3. Cradle-to-cradle: Em 2002, o americano William McDonough e pelo engenheiro 

químico alemão Michael Braungarsurge lançaram um livro manifesto com esse título, com 

pensamento em oposição à ideia de que a vida de um produto deve ser considerada ‘do berço ao 

túmulo’ – uma expressão usada na análise de ciclo de vida para descrever o processo linear de 

extração, produção e descarte.

4. Biomimética: Em 1997, a americana Janine Benyus lança o livro “Inovação Inspirada pela 

Natureza”, com o estudo das formas e mecanismos da natureza para que os processos e designs 

possam ser imitados a fim de resolver problemas humanos. 
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A Percepção de valor 

vem da diminuição dos 

riscos, da conformidade 

legal e dos ganhos 

econômicos
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Fonte: Economia Circular, - Caminho 
Estratégico para a Industria Brasileira - CNI, 
2019

Economia Circular



Case Amsterdã Circular 

Estratégia Circular de 

Amsterdã 2020-2025

A Prefeitura mapeará fluxos 

materiais, desde a entrada 

até o processamento, a fim 

de preservar matérias-

primas valiosas. 

O objetivo é reduzir pela 

metade o uso de novas 

matérias-primas até 2030 e 

alcançar uma cidade 

totalmente circular até 

2050.



Kate Raworth, economista britânica, propõe um 

painel de indicadores, em forma de donut, com 

ênfase no equilíbrio

Case Amsterdã Circular 
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RECICLAGEM DOS 
RESÍDUOS ORGÂNICOS

• Quanto ao destino dessa 
fração dos resíduos, a 
principal opção adotada 
atualmente no país é a 
disposição final, seja em 
aterros sanitários ou em 
lixões e aterros 
controlados, que são 
locais inadequados. 

• No entanto, é 
importante ressaltar que 
os aterros sanitários são 
a terceira maior fonte 
antropogênica de 
metano. 

• Além disso, nos lixões e 
aterros controlados, que 
não possuem o conjunto 

de medidas e sistemas 
adequados de proteção 
ambiental, há 
contaminação do solo e 
das águas superficiais e 
subterrâneas por meio 
do chorume, bem como 
a proliferação de 
doenças e vetores. 

• Dessa forma, 
alternativamente à 
disposição final, os 
resíduos orgânicos 
podem ser reciclados e 
valorizados, sendo as 
principais alternativas de 
aproveitamento a 
compostagem e a 
digestão anaeróbia. 



RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

• A Portaria 
Interministerial nº 
274, disciplina a 
recuperação 
energética dos 
resíduos sólidos 
urbanos no Brasil 
e estabelece as 
bases e diretrizes 
operacionais para 
o aproveitamento 
energético de tais 
materiais. 

• A adoção de 
sistemas de 
valorização de 
RSU possibilita o 
uso do resíduo 
para obtenção de 
energia, dispondo 
somente o rejeito 
nos aterros 
sanitários, após 
esgotadas as 
possibilidades de 
sua valorização.

https://abren.org.br/


Tecnologias de aproveitamento 
energético de resíduos: DIGESTÃO 
ANAERÓBIA

• Decomposição da 
matéria orgânica na 
ausência de oxigênio, 
gerando, além do 
composto orgânico, o 
biogás. 

• O gás gerado em tais 
processos pode ser 
aproveitado para a 
geração de calor, 
energia ou 
combustível veicular. 

• Considerando o 
volume de RSU 
gerado em 2017 que 
foi destinado a 

aterros sanitários 
sem captação, o país 
deixou de produzir 
7.230 GWh de 
eletricidade que 
poderiam ter 
fornecido energia 
renovável para quase 
24 milhões de 
residências ou 
produzido biometano 
suficiente para 
substituir mais de 2 
milhões de litros de 
diesel.

https://abiogas.org.br/abiogas-e-abrelpe-apresentam-dados-sobre-rsu/


Tecnologias de aproveitamento 
energético de resíduos: 
COPROCESSAMENTO

• O coprocessamento é 
uma tecnologia de 
destinação final de 
resíduos sólidos 
urbanos em fornos 
que contribui para a 
preservação de 
recursos naturais por 
substituir matérias-
primas e 
combustíveis fósseis. 

• No Brasil, a queima 
em fornos clínquer é 
a principal forma de 
destinação de pneus 
inservíveis, que 
possuem cadeia de 

logística reversa 
regulamentada por 
Resolução do 
Conama. 

• As cimenteiras têm 
investido para 
alcançar, em médio 
prazo, padrões 
internacionais em 
uso de matérias-
primas e 
combustíveis 
alternativos não 
fósseis via 
coprocessamento em 
suas unidades no 
Brasil. 



Tecnologias de aproveitamento 
energético de resíduos: COMBUSTÍVEL 
DERIVADO DE RESÍDUO - CDR

• O CDR é um 
combustível 
produzido a partir 
de RSU, para 
fornos e centrais 
de energia 
termelétricas, 
substituindo 
combustíveis 
fósseis e como 
insumo e matéria-
prima secundária 
para indústria 
cimenteira. 

• Os rejeitos 
gerados durante a 
produção de 
energia são 
incorporados no 
processo de 
fabricação de 
cimento; 

• Não há envio de 
rejeito para o 
aterro sanitário. 



INCINERAÇÃO

• O processo de 
incineração de RSU 
consiste na 
submissão dos 
resíduos a 
tratamento 
térmico em 
ambiente 
controlado no 
interior de 
instalações 
construídas 
especificamente 
para esse 
propósito. 

• Esta tecnologia 
pode permitir  
reduzir o volume e 
massa dos 
resíduos; tornar os 
resíduos inertes 
quimicamente; e 
viabilizar a 
recuperação de 
energia, metais e 
outros materiais.



DISPOSIÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

• A disposição final 
ambientalmente 
adequada dos 
rejeitos deveria estar 
implantada em 2014

• O novo marco legal 
do saneamento (Lei 
n° 14.026, de 15 de 
julho de 2020) 
estabeleceu que a 
disposição final 
ambientalmente 
adequada dos 
rejeitos deverá ser 
implantada até 31 de 
dezembro de 2020, 
exceto para os 
Municípios que até 
essa data tenham 

elaborado plano 
intermunicipal de 
resíduos sólidos ou 
plano municipal de 
gestão integrada de 
resíduos sólidos e 
que disponham de 
mecanismos de 
cobrança que 
garantam sua 
sustentabilidade 
econômico-
financeira, nos 
termos do art. 29 da 
Lei nº 11.445, de 5 
de janeiro de 2007, 



CONSIDERAÇÕES SOBRE OS 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

• A geração de RSU é 
crescente no país.

• Apenas rejeitos (PNRS, art. 
54), ainda podem ser 
destinados para unidades 
de disposição final 
licenciadas

• Grande volume de 
resíduos e rejeitos sendo 
destinados de forma 
inadequada, em aterros 
controlados ou lixões.

• Coleta seletiva precisa de 
fortalecimento junto às 
gestões municipais:

• baixos índices de 
recuperação de 
resíduos,

• Dificuldade do 
retorno e 
aproveitamento 
dos materiais 
descartados para 
um novo processo 
produtivo. 

• informalidade. 

• O investimento em 
iniciativas de 
aproveitamento da fração 
orgânica dos RSU é raro e 
ainda escasso, apesar da 
proporção dos mesmos 
corresponder a mais da 
metade da composição 
total dos RSU coletados.

https://abiogas.org.br/abiogas-e-abrelpe-apresentam-dados-sobre-rsu/


RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC)

• Os resíduos da 
construção civil 
compõem-se 
basicamente de resíduos 
difíceis de se degradar 
ou não degradáveis, o 
que os tornam 
diferenciados dos RSU 
no quesito de disposição 
em solo, pois tendem a 
não ter volume 
diminuído com o 
decurso do tempo, 
esgotando o espaço de 
disposição com maior 
rapidez e privando 
outros usos após o 
encerramento das 
atividades.

• O Brasil gera cerca de 84 
milhões de metros 
cúbicos de resíduos de 
construção civil e 
demolição por ano, de 
acordo com informações 
da ABRECON. Segundo o 
Panorama da ABRELPE 
(2019, ano-base 2018), 
cerca de 45 milhões de 
toneladas de RCC foram 
coletados pelos 
municípios em 2018, 
com destaque para a 
região Sudeste, que 
corresponde a mais de 
50% desse total



Tipos de unidades de manejo de RCC

• Área de Reciclagem de 
RCC (ou Unidade de 
Reciclagem de Entulho): 
unidades dedicadas à 
transformação do RCC em 
outros materiais para a 
sua reinserção na 
construção civil;

• Área de Transbordo e 
Triagem (ATT) de RCC e 
volumosos: unidades 
dedicadas ao 
armazenamento e 
separação do RCC, para 
posterior transferência a 
outras unidades (para 
disposição final ou 
processamento);

• Aterro de RCC (ou Aterro 
de Inertes): local 

destinado à disposição 
final de RCC, em especial 
após ter passado por 
processo de triagem; 

• Unidades de Transbordo: 
unidade dedicada ao 
armazenamento 
temporário para posterior 
transferência a outras 
unidades (para fins de 
triagem, processamento 
ou disposição final);

• Unidades de Triagem (ou 
Galpão ou Usina de 
Triagem): unidade 
dedicada à triagem do 
RCC;

https://pt.slideshare.net/ritonGustavo/cartilha-residuos-baixa


Manifesto de Transporte 
de Resíduos - MTR

• Ferramenta lançada pelo 
Ministério do Meio 
Ambiente no âmbito do 
SINIR, por meio da 
Portaria nº 280, de 
29.06.2020, para 
gerenciamento das 
informações referentes 
aos fluxos de resíduos 
sólidos no país, desde 
sua geração até a 
destinação final, 
incluindo o transporte e 
armazenamento 
temporário.

• O sistema envolve os 
geradores, os 

transportadores e os 
destinadores, sendo 
possível a consulta por 
órgãos ambientais e 
disponibilizadas 
informações 
consolidadas para a 
sociedade. 

• https://www.gov.br/pt-
br/servicos-
estaduais/gerar-
manifesto-de-
transporte-de-residuos-
mtr

https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/gerar-manifesto-de-transporte-de-residuos-mtr
http://mtr.sinir.gov.br/#/


Coleta e aproveitamento de 
RCC

• Indústria da Construção que, 
segundo dados da Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), respondeu 
no ano de 2016, por 5,2% do PIB 
nacional, com geração de 
emprego para cerca de 8,5% do 
total de pessoas ocupadas no 
país

• Serviços de coleta e 
aproveitamento de RCC ainda 
são, em grande parte, 
executados por profissionais 
autônomos que, em sua maioria, 
operam de forma individual e 
sem observar qualquer 
regulamentação, trazendo 
graves riscos para o meio 
ambiente e qualidade do 
ambiente urbano.

Dificuldades:

• Rastreabilidade deste tipo de 
resíduo, 

• fFscalização adequada, 

• Cstos associados à destinação 
desse material, 

• Sensação de resíduo de baixo 
impacto no meio ambiente e no 
bem-estar humano.



RESÍDUOS 
INDUSTRIAIS (RI)

“são os gerados nos 
processos produtivos e 
instalações industriais”, 

Podem ser perigosos ou 
não perigosos.

A PNRS dispõe que os 
geradores de resíduos 
industriais estão sujeitos à 
elaboração de plano de 
gerenciamento, que passa 
a ser parte integrante do 
processo de 
licenciamento ambiental.

Conteúdo mínimo 
delimitado pela Lei, inclui, 
dentre outras ações:

• Controle e disposição 
final ambientalmente 
adequada de rejeitos,

• Ações preventivas e 
corretivas relacionadas 
a acidentes e

• Medidas saneadoras 
de passivos 
ambientais.

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/industria-sustentavel/temas-de-atuacao/residuos-solidos/


RESÍDUOS 
INDUSTRIAIS (RI)

Inventário Nacional 
de Resíduos 
Sólidos, ferramenta 
online de 
abrangência 
nacional. 

Manifesto de 
Transporte de 
Resíduos (MTR),

Permitem a 
rastreabilidade de 
resíduos, com 
agilidade, 

praticidade e sem 
nenhum custo para 
os usuários, 

Para todos os 
participantes 
(geradores, 
transportadores e 
destinadores), 

Informações para 
os órgãos 
ambientais e para a 
sociedade em 
geral. 

http://mtr.sinir.gov.br/#/
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