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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

 

1. Caracterização do Gerador 

a) Razão Social 

b) Endereço: endereço completo do estabelecimento industrial, inclusive telefone 

(quando os escritórios forem localizados em local diferente da indústria, fornecer ambos 

os endereços e telefones, indicando claramente o endereço para envio de 

correspondências). 

c) Atividade Industrial Desenvolvida 

 

2. 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.  

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. 

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.  

 

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.  

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. 
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2.3.2 Estimar a geração média de resíduos sólidos de acordo com a produção (em 

Kg ou m³) 

 

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. 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. 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. Assinatura do responsável pela elaboração do PGR 

 


