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Introdução
A poluição do solo, das águas e do ar vem atraindo cada vez mais a atenção das autoridades responsáveis
pelo controle ambiental e, também, das comunidades e entidades organizadas.
Um dos pontos importantes nesse assunto é a poluição provocada pelos resíduos sólidos, quer sejam gerados
pelas industrias ou pelos centros urbanos. Este tipo de contaminação pode causar efeitos diretos sobre os
organismos do solo, ou efeitos indiretos, como o de transformar o solo num reservatório de poluentes que
podem afetar as águas subterrâneas ou mesmo emitir gases e odores ofensivos.

Abrangência
Todas as Unidades Industriais, Comerciais (Meggashop e Timberland) e Escritórios (Urussuí) da São Paulo
Alpargatas S.A. , inclusive, quando aplicável, para as Empresas Contratadas (Empreiteiras, Prestadoras de
Serviço, etc.

Departamentos Envolvidos
Todos os setores das Unidades Industriais, Comerciais e Escritórios envolvidos na geração de resíduos
sólidos deverão fazer uso deste procedimento, pois o mesmo é uma das ferramentas mais importantes na
conservação e preservação do meio ambiente.

Normas e Documentos Complementares
Como referência aos resíduos sólidos, bem como à sua destinação correta, entre outros, deverão ser usados
os seguintes documentos ou fontes de informação:
NR – Normas Regulamentadoras, da Portaria n.º 3214, de 8 de junho de 1978, emitidas pelo Ministério

•

da Trabalho – MTb – destacando-se a NR–25 – Resíduos Industriais
•

Normas e Procedimentos internos de trabalho, adotados e implementados nas Unidades.

•

Leis, Decretos, Portarias Federais, Estaduais e Municipais que regulamentam os assuntos de resíduos
sólidos.

•

Normas e Procedimentos dos Órgão Regionais que regulamentam os assuntos de resíduos sólidos nas
localidades onde estão instaladas as Unidades.

•

Resoluções CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente que regulamentam os assuntos relativos à
resíduos sólidos, a saber:
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N° 06, de 15 de junho de 1988 – estabelece a obrigatoriedade de apresentação de informações sobre a
geração, características e destino final dos resíduos sólidos (cadastro/inventário de resíduos).
N° 05, de 05 de agosto de 1993 – trata do plano de gerenciamento de resíduos, formas de
acondicionamento, transporte e destino final de resíduos em geral.
•

Normas da ABNT, aplicáveis aos assuntos de resíduos sólidos a saber:
NBR 10004 – Resíduos Sólidos
NBR 10005 - Lixiviação de Resíduos – Procedimento
NBR 10006 – Solubilização de Resíduos – Procedimento
NBR 10007 – Amostragem de Resíduos – Procedimento

•

Normas e Procedimentos Internacionais adotadas no Brasil, que estejam relacionados com esses assuntos.

•

Experiência acumulada nas investigações de acidentes/incidentes envolvendo as áreas de Segurança do
Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.
•

Documentos Agregados:
ANEXO I : Formulário (Modelo) para Cadastro (Inventário) de Resíduos

Sólidos

ANEXO II: Exemplo de Preenchimento do Formulário (Modelo)
ANEXO III : Fluxograma de visualização do procedimento

Descrição
Definições e Conceitos
Neste procedimento são adotadas as seguintes definições e conceitos:
•

Resíduos Sólidos: são os resíduos resultantes de atividades da comunidade de origem: industrial,
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. São incluídos nesta definição os
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações
de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.

Resíduos Sólidos
(Cadastro e Disposição)
Número:

Emissão: 30/11/06
Revisão:

Referências: NBR ISO9001:2000 – Requisito 6.4

PC.ST.06.001.00 Objetivo:

Classificar os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública,
para que os mesmos possam ter manuseio e destinação adequados.Enquadrar e destinar adequadamente os resíduos
perigosos, considerando a legislação, as contingências e responsabilidades futuras e os conceitos de preservação do
meio ambiente.

•

Periculosidade de um resíduo: são as características apresentadas por um resíduo, que, em função de
suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, pode apresentar risco à saúde pública ou ao
meio ambiente quando é manuseado ou destinado de forma inadequada.

•

Classes de resíduos: segundo a NBR –10004 – Resíduos Sólidos os resíduos são classificados da
seguinte forma:
Resíduos Classe I – Perigosos: são aqueles cujas amostras apresentam periculosidade, conforme
definido anteriormente, ou apresentem características de:
•

Inflamabilidade: ponto de fulgor inferior a 60 °C; produzir fogo por fricção, absorção de umidade
ou por alteração química espontânea; ser oxidaste (pode liberar oxigênio).

•

Corrosividade: ser aquosa e ter pH inferior ou igual a 2, ou superior ou igual a 12,5; ser líquida e
corroer o aço SAE 1020 a uma razão maior 6,35mm ao ano, a uma temperatura de 55 °C.

•

Reatividade: ser normalmente instável; reagir violentamente com a água; formar misturas
explosivas com a água; gerar gases, vapores e fumos tóxicos; ser constituído de materiais
contendo cianeto ou sulfeto; ser explosivo.

•

Toxicidade: apresentar índices de dose letal oral, respiratória ou dérmica menor que os padrões
definidos pelas NBR 10005 – Lixiviação de Resíduos e NBR 10007 – Amostragem de Resíduos
ou das listagens específicas constantes da NBR – 10004 – Resíduos Sólidos.

•

Patogenicidade: contiver microorganismos ou suas toxinas forem capazes de produzir doenças,
a menos dos gerados em esgotos domiciliares ou em suas estações de tratamento.
Por exemplo: lâmpadas; sobras e embalagens de produtos químicos; panos e trapos com óleo,
solventes, tintas, cola; entre outros.

Resíduos Classe II – Não - Inertes: são aqueles não enquadrados nas Classes I e III cujas amostras
podem ter propriedades, tais como: combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. Por
exemplo: resíduos de ingestos (restaurante).
Resíduos Classe III – Inertes: são aqueles que, quando amostrados e submetidos a um contato
estático ou dinâmico com a água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, não tiverem
constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água,
excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. Por exemplo: vidros, tijolos, certos
plásticos e borrachas, rochas, papel papelão, fios de poliester, madeira, copos descartáveis, etc.
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Competência

•

Todos os setores das Unidades Industriais, Comerciais e Administrativas geradores de resíduos
sólidos são os responsáveis pelo seu controle e manuseio adequado nos locais de trabalho, bem
como pelo seu correto armazenamento e transporte até as áreas destinadas para tal fim.

Planos de Ação

•

Cada Unidade deverá desenvolver um plano de ação para a implementação de um programa de
gerenciamento de resíduos que contemple a:

Identificação das áreas de origem; tipos de resíduos; classificação (NBR – 10004); composição;
geração média em kg/mês; destinação final e se necessário, as autorizações dos órgão ambientais
regionais.
Definição, construção, identificação e preparo adequado de área para armazenamento correto dos
resíduos gerados.
Implementação das medidas adequadas e recomendadas pela legislação ambiental para o controle,
embalagem e transporte para cada tipo de resíduo e, formas de transporte para a área de
armazenamento temporária (área de resíduos).
Elaboração e implementação de procedimentos específicos para manuseio correto e seguro dos
resíduos sólidos.
Utilização das formas de armazenamento temporário, bem como os recipientes adequados para cada
tipo de resíduo.
Elaboração de procedimentos para a separação (segregação) dos resíduos gerados de acordo com a
sua classe e com a compatibilidade entre eles e/ou de acordo com a destinação final desses resíduos,
para que seja dado o correto tratamento e/ou destinação final.
Sinalização e identificação correta, tanto nos locais geradores, como nas áreas destinadas ao
armazenamento e nos recipientes destinados para cada tipo de resíduo.
Elaboração de planos que visem a redução de resíduos e a correta destinação dos mesmos.
Elaboração de um cadastro de empresas prestadoras de serviço para a destinação final dos resíduos
gerados nas Unidades, mantendo-o atualizado.
Elaboração e implementação de programas de treinamento e conscientização de todos os empregados
e contratados quanto à redução dos resíduos, bem como da correta destinação dos mesmos.
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Procedimentos Gerais
As Unidades deverão ter como procedimentos básicos, os seguintes:
•

Conhecer todos os produtos, materiais, matérias-primas e insumos existentes na Unidade, quanto aos
resíduos por eles gerados, considerando seus riscos e a sua destinação adequada.

•

Ter conhecimento de quaisquer produtos, materiais, matérias-primas e insumos que venham a ser
adquiridos pela Unidade, conhecendo os possíveis tipos de resíduos gerados; seus riscos; a melhor
maneira de manuseá-los e de armazená-los, bem com a sua destinação final.

•

Elaborar e manter atualizado o cadastro (inventário) de resíduos.

•

Definir e adequar áreas para armazenamento (temporário ou não) de resíduos de forma a mantê-los sob
controle e de acordo com a legislação, normas e procedimentos de meio ambiente e de segurança do
trabalho. Por exemplo: sinalização, rotulagem e identificação; ações em emergências; contenções
secundárias; cobertura da área destinada para tal fim, entre outras.

•

Promover a classificação dos resíduos da Unidade, de acordo com as Classes definidas pela NBR-10004,
segregando-os conforme a classe definida.

•

Registrar e manter controlar de todas as ações relativas ao armazenamento, manuseio e transporte de
resíduos sólidos gerados na Unidade de modo a não permitir a mistura de resíduos perigosos com outros
tipos de resíduos.

•

Elaborar e implementar planos de emergência, a fim de minimizar as conseqüências de acidentes com
resíduos perigosos.

•

Solicitar e providenciar as autorizações para destinação de resíduos sólidos gerados na Unidade, se
necessário, em face às exigências das normas e procedimentos do Órgão Ambiental onde a Unidade está
localizada.

•

Elaborar e implementar planos de ação para o desenvolvimento de clientes e fornecedores, objetivando a
reciclagem dos resíduos sólidos gerados na Unidade e auditá-los.
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•

Estabelecer e implementar um programa de trabalho para envolvimento de todos os empregados e as
empresas contratadas quanto à conscientização dos planos de ação propostos, aos riscos existentes e, ao
cumprimento das normas e procedimentos definidos para esse assunto.

Treinamento

•

Todas as áreas envolvidas em cada Unidade Industrial, Administrativa e Comercial deverão ser
treinadas para entendimento e aplicação deste procedimento, incluindo as empresas Contratadas,
para a uniformização de conceitos; linguagem e preenchimento correto do Formulário de Cadastro
(Inventário) de Resíduos.

•

Todos os empregados, incluindo os das empresas contratadas, deverão receber treinamentos que
expliquem o correto armazenamento, manuseio e transporte dos resíduos sólidos gerados na
Unidade, bem como, uniformizar o conceito de minimização na geração dos mesmos.

•

Os registros dos treinamentos realizados deverão constar nas fichas de cada empregado treinado
ou em qualquer outro tipo de registro adotado pelas Unidades, arquivados nas áreas de Recursos
Humanos e nas gerências nos casos das lojas.

Revisão

•

Este procedimento entrará em vigor a partir da data de sua emissão, devendo ser revisado
sempre que houver qualquer tipo de alteração na legislação ou em normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou razões administrativos que justifiquem a
revisão
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ANEXO I – MODELO PROPOSTO
FORMULÁRIO DE CADASTRO (INVENTÁRIO) DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Área de Origem

Tipo de Resíduo

Classe
(NBR – 10004)

Composição

Destinação
Final

Geração Média
(kg/mês)

Autorização
do órgão de
controle
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ANEXO II – MODELO PROPOSTO
FORMULÁRIO DE CADASTRO (INVENTÁRIO) DE RESÍDUOS SÓLIDOS
EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
Área de Origem

Tipo de Resíduo

Classe
(NBR – 10004)

Áreas de
escritórios e
gerais

Lâmpadas
fluorescentes

I

Laboratório
químico
Restaurante

Manutenção

Recipientes
vazios
Recipientes
vazios
com
restos
de
reagentesProdutos
químicos vencidos
Restos de alimentos
(ingestos)

III

Composição

Destinação
Final

Vapores de mercúrio

Armazenado na Unidade aguardando destino final

Plásticos,
vidros
Plásticos, vidros com
produtos
químicos
diversos
Plásticos,
vidros com produtos
químicos diversos
II

orgânico

Sucatas

Ferro, alumínio

Óleo usado

Alquil Benzeno,
alcanos

Latas de tintas e
solventes

Aromáticos, álcoois

Fios elétricos

Cobre, plástico

Comercializado
2
Armazenado na Unidade 2
- aguardando destino final
Aguardando autorização
para doação para escola 3
técnica de química
Lavageiro sem
autorização

Geração
Média
(kg/mês)

Autorização
do órgão de
controle

5

Sim

sim

30

Comercializado

40

Comercializado para
reciclagem
Armazenado na Unidade aguardando destino final
Comercializado

100
5
3

não

sim
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ANEXO III - FLUXOGRAMA DE VISUALIZAÇÃO
PRODUTOS
MATERIAIS
INSUMOS

RESÍDUOS
SÓLIDOS

AUTORIZAÇÃO
(SE NECESSÁRIO)

DESTINAÇÃO
FINAL
TIPO

QUEM

QUANDO

PARA QUE
•

•
•
•
•

RESÍDUOS
SÓLIDOS
CLASSE I
CLASSE II
CLASSE III

CLASSE
NBR-10004

TIPOS
IDENTIFICAÇÃO

TODOS
OS CONHECER
TODOS
SETORES QUE OS
PRODUTOS,
•
GERAM
MATERIAIS,
RESÍDUOS NAS MATÉRIAS PRIMAS E
UNIDADES
INSUMOS
•

TER
ELABORADO
E •
IMPLEMENTADO UM PLANO
DE
AÇÃO
PARA
IDENTIFICAÇÃO,
ARMAZENAMENTO,
MANUSEIO E DESTINAÇÃO
DE RESÍDUOS NA UNIDADE
TER
UM
PLANO
DE •
TRABALHO VISANDO A
REDUÇÃO DA GERAÇÃO
DE RESÍDUOS
•
TER
UM
CADASTRO
(INVENTÁRIO) ATUALIZADO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

COMPOSIÇÃO

GERAÇÃO
MÉDIA
(kg/mês)
COMO
ESTABELECER UM SISTEMA
DE
GERENCIAMENTO
DE
RESÍDUOS DE MODO QUE OS
MESMOS
TENHAM
ARMAZENAMENTO,
MANUSEIO E DESTINAÇÃO
CORRETOS
ESTABELECER
PLANOS
PARA
REDUÇÃO
DA
GERAÇÃO DE RESÍDUOS
ESTABELECER PLANOS DE
AÇÃO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
DE
PROGRAMAS
DE
RECICLAGEM

