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Gestão de Resíduos Industriais: Relação Produção Sustentável-Natureza 

METOLOGIA DE GESTÃO 
Ao propor uma metodologia de gestão de 
resíduos devem ser considerados e 
observados de forma conjunta, os aspectos 
administrativos, financeiros, legais, de 
planejamento e de engenharia. 

A implantação de um sistema de gestão 
ambiental exige o envolvimento da empresa 
como um todo.  responsabilidade ambiental 
deve ser disseminada para todos os setores, 
seja a área operacional, administração, 
compras, projetos e serviços gerais. Quando 
a organização enxerga as questões 
ambientais sob a mesma ótica, soluções 
criativas começam a surgir, oportunidades 
são melhores exploradas, por exemplo, o 
aproveitamento de rejeitos, substituição de 
insumos, eliminação de perdas nos 
processos, reciclagem, redução do consumo 
de energia, redução da geração de resíduos 
e mudanças tecnológicas, com a introdução 
de novas estratégias. 

ESTRAGÉGIAS DE GESTÃO 
Através do sistema de gestão ambiental a 
empresa adquire uma visão estratégica em 
relação ao meio ambiente deixando de agir 
em função apenas dos riscos, passando a 
perceber também, oportunidades. 

A gestão sustentável pressupõe uma 
abordagem que tenha como referência o 
princípio dos 3 Rs, apresentado na Agenda 
21. O princípio constitui-se de estratégias 
para diminuir a exploração de recursos 
naturais e o impacto ambiental das diversas 
atividades, relacionadas com a vida em 
sociedade. Redução envolve atividades e 
medidas para evitar o descarte de resíduos. 
Reutilização consiste no reaproveitamento 
antes do descarte ou da reciclagem. 
Reciclagem é a forma de reaproveitar os 
resíduos gerados ou parte destes, no 
mesmo ou em outro processo produtivo. A 
hierarquia dos Rs segue o princípio de evitar 
a geração, reutilização/reuso e, a reciclagem 

INTRODUÇÃO 
A gestão ambiental vem ganhando espaço 
no meio industrial como um instrumento 
para intermediar a relação produção 
sustentável-natureza, buscando políticas de 
minimização, reciclagem, reutilização, 
tratamento e disposição final adequada para 
os seus resíduos. 

Desta forma, pode ser vista como uma 
oportunidade de aumento da 
competitividade por meio do correto 
gerenciamento da problemática ambiental. 
Para tanto se faz necessária a devida gestão 
de resíduos sólidos gerados durante o 
processo produtivo, compreendendo todas 
as atividades relacionadas desde o 
recebimento da matéria-prima, coleta, 
transporte, manipulação, tratamento, 
eliminação, destinação final ou reciclagem 
dos resíduos. Como resultado desta gestão 
há redução de consumo de matérias primas, 
melhora a produtividade e a lucratividade. 


