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Gestão de Resíduos na Prática

Normas, Legislações e dicas sobre Gestão de resíduos
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Resíduo: Definição

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos:

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está

obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública

de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;

• Rejeito;

• Destinação Final Ambientalmente Adequada;

• Disposição Final Ambientalmente Adequada;

• Logística Reversa;
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Gestão de Resíduos na ISO 14001

0 Introdução
0.1 Histórico

“As expectativas da sociedade em relação ao desenvolvimento sustentável, à

transparência e à responsabilização por prestar contas têm evoluído com a legislação

cada vez mais rigorosa, crescentes pressões sobre o meio ambiente, decorrentes de

poluição, uso ineficiente de recursos, gerenciamento impróprio de rejeitos,

mudança climática, degradação dos ecossistemas e perda de biodiversidade.”



© 2017 Templum Consultoria

5

Gestão de Resíduos na ISO 14001

6.1.2 Aspectos ambientais

(...) determinar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços os quais ela

possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, e seus impactos ambientais associados

(...)

6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos

b) determinar como estes requisitos legais e outros requisitos aplicam-se à organização;

6.1.4 Planejamento de ações
a) tomar ações para abordar seus:

1) aspectos ambientais significativos;
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Gestão de Resíduos na ISO 14001

A.6.1.2 Aspectos ambientais

Na determinação de seus aspectos ambientais, a organização pode considerar:

g) geração de rejeito e/ou subprodutos;

Convém que sejam considerados os aspectos ambientais relacionados às atividades, produtos 

e serviços da organização, como:

—— gestão de rejeitos, incluindo a reutilização, recuperação, reciclagem e disposição.

A.6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos

Requisitos legais mandatórios relacionados aos aspectos ambientais de uma organização 

podem incluir, se aplicável:

b) leis e regulamentos internacionais, nacionais e locais;
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Requisitos Legais para a Gestão de Resíduos

• POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.
• princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos
aplicáveis

• Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos e a destinação ambientalmente
adequada dos rejeitos;

• Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos;

• Criou metas que irão contribuir para a eliminação dos lixões;

• Art. 9o Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
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Requisitos Legais para a Gestão de Resíduos

• ABNT NBR 10004:2004 - Resíduos sólidos – Classificação

• a) resíduos classe I - Perigosos;
• b) resíduos classe II – Não perigosos;
• – resíduos classe II A – Não inertes.
• – resíduos classe II B – Inertes. 

• Resíduos perigosos: Inflamabilidade; Corrosividade; Reatividade; Toxicidade; Patogenicidade

• Resíduos Não Inertes: Se solubilizam em contato com água

• Resíduos Inertes: Não tem nenhum dos seus constituintes solubilizados.
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Requisitos Legais para a Gestão de Resíduos

• RESOLUÇÃO CONAMA 307/2002 – Resíduos da Construção Civil

• Resíduos provenientes da Construção Civil: Construções, reformas, reparos e demolições;

• Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados;
• Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, 

papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso;
• Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação;
• Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção.

• Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, 
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e 
a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos

• Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos 
urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas 
protegidas por Lei



© 2017 Templum Consultoria

10

Dicas para a Gestão de Resíduos na sua empresa

• DIAGNÓSTICO




