
A importância do Gerenciamento 
adequado de Resíduos Sólidos 
Industriais



5 passos para o gerenciamento de resíduos industriais

Conhecer as 

legislações 

ambientais.

1º Passo Planejamento e

padronização.

2º Passo

Contratação de 

terceiros.

3º Passo

Monitoramento e 

acompanhamento

4º Passo

Organização e 

adequação

5º Passo



1° PASSO

Conhecer as legislações ambientais relacionadas aos Resíduos Sólidos 

Industriais.
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Conhecer, se inteirar, explorar e se comprometer com as principais legislações 
ambientais referentes aos resíduos sólidos. 

Prevenção de futuras adversidades.

Investimento em cursos e capacitações;

Realização de reuniões periódicas com a equipe a fim 
de uniformizar o conhecimento das atualizações das 
legislações em todos os âmbitos.

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL



2° PASSO

Planejamento e padronização dos processos de gerenciamento dos 

resíduos internamente.
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PLANEJAMENTO

GERAÇÃO
DESTINAÇÃO

FINAL

Documentar e padronizar os processos de geração, 
armazenamento, tratamento e destinação de resíduos.

Disponibilização de equipes integralmente 
dedicadas aos trâmites ambientais da empresa.



3° PASSO

Contratação de terceiros para realização de transporte e destinação final 

adequada de resíduos.
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Contratar serviços de terceiros para transporte e 
destinação final de resíduos pode ser uma 
alternativa muito eficaz para otimizar os 

processos da empresa.

IMPORTANTE VERIFICAR!

• Histórico das prestadoras dos serviços;
• Licença Ambiental;
• Procedência dos processos realizados;
• Indústrias que já contrataram esses terceiros.



4° PASSO

Monitoramento e acompanhamento dos processos internos e externos de 

gerenciamento de resíduos.
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Acompanhamento de todas as atividades realizadas e 
monitoramento dos padrões de geração, transporte e destinação a 

fim de agir com rapidez e precisão caso alguma inconformidade seja 
detectada.

Auditoria Periódica!



5° PASSO

Organização e padronização dos documentos necessários..
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Deliberação Normativa COPAM N° 232, de 27 de fevereiro de 2019
SISTEMA DE MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Importante que todos os documentos previstos na legislação estejam 
preenchidos corretamente e que os transportadores estejam portando os 

mesmos
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