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1 – Responsabilidade 

Pessoal dos setores – Efetua a segregação dos resíduos 

Pessoal da Limpeza – Faz a coleta seletiva dos resíduos . 

Analista de Meio Ambiente – Faz a coleta de materiais perigosos e controla a disposição dos resíduos 

 

2 – Identificação e coleta dos resíduos 

O Analista de Meio Ambiente deve monitorar o atendimento a legislação aplicável aos diversos processos incluindo as disposições 
contidas na licença ambiental e a rastreabilidade do processo de coleta e disposição final dos resíduos gerados, sendo cada setor 
responsável por distribuir corretamente, conforme a natureza do resíduo, nos containers localizados em cada setor. 

 

A coleta e segregação dos resíduos devem obedecer as cores indicadas a seguir, sendo as mesmas cores utilizadas na 
identificação dos containers distribuídos nos setores: 

 

 
AZUL: papel/papelão  

VERMELHO: plástico 

 
VERDE: vidro  

AMARELO: metal 

 
PRETO: madeira 
  

LARANJA: resíduos perigosos 

 
BRANCO: serviços de saúde 
  

MARROM: resíduos orgânicos 

 
CINZA: resíduo em geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não 
passível de separação  

 

A coleta deve ser realizada pelo pessoal da limpeza, com periodicidade estabelecida pela necessidade dos setores e pela 
capacidade de armazenamento dos coletores. 

O Analista de Meio Ambiente manterá em todos os setores e áreas a estrutura necessária para garantir a separação e coleta dos 
resíduos, de forma eu todos possam cumprir adequadamente essa Instrução. 

 

3 – Classificação dos resíduos 

Dependendo das características e perigo ao meio ambiente e ao ser humano, os resíduos serão classificados como: 

• resíduos perigosos com características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade 

• resíduos não perigosos, não inertes com características de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

• resíduos não perigosos e inertes, tais como resíduos de construção civil. 

• resíduos não perigosos orgânicos 

 

Quanto a coleta seletiva, os resíduos deverão ser coletados seletivamente, e classificados posteriormente em dois grupos: 

• resíduos recicláveis. 

• resíduos não recicláveis. 

 



4 – Disposição e transporte dos resíduos 

 

Devem ser dadas as disposições seguintes para os resíduos: 

• resíduos recicláveis não contaminados tais como plásticos, papéis, sucatas, etc., devem ser separados, acondicionados 
em local apropriado devidamente identificado, e posteriormente, encaminhados à reciclagem. 

• resíduos orgânicos gerados nos lanches devem ser coletados separadamente e reutilizados para adubação das áreas de 
remanescentes florestais. 

• resíduos não recicláveis tal como papel higiênico entre outros devem ser segregados, acondicionados em local 
apropriado, e posteriormente encaminhados para a coleta comum disponibilizada pela prefeitura do município. 

• resíduos contaminados recicláveis tais como, materiais contaminados de óleo, tintas e/ou outros produtos químicos, as 
sucatas, embalagem de tinta, devem ser acondicionados em locais próprios, devidamente identificados, livres de risco de 
acidente ambiental, e protegidos do tempo. Antes de acondicionados, estes resíduos devem ser adequadamente limpos a 
fim de evitarem-se derramamentos. 

• pilhas, lâmpadas e baterias devem ser considerados como resíduos perigosos e serão armazenados e enviados a um 
aterro de resíduos industriais licenciado, ao atingirem certa quantidade. As lâmpadas fluorescentes queimadas devem ser 
armazenadas inteiras em locais adequados ( Tubo de PVC ) na área  de resíduos; e posteriormente encaminhadas para 
empresa, devidamente licenciada, especializada em recolhimento do mesmo 

• materiais de escritório, tais como cartuchos e toners, devem ser encaminhados às empresas  que recarreguem tais 
materiais evitando assim  o risco de contaminação ao meio ambiente . 

• EPIs devem ser dispostas em recipientes adequados e encaminhados para empresas ambientalmente corretas e/ou 
aterro industrial licenciado. 

• resíduos gerados pelo separador de água e óleo devem ser armazenados em recipiente adequado e posteriormente 
destinados a empresas licenciadas para coletar e tratar este tipo de produto. 

• resíduos de construção civil, reformas, demolições etc. gerados nos processos de manutenção civil da instituição boa 
parte  devera ser reaproveitados para aterros em novos processos de manutenção civil a fim de minimizar a quantidade 
destinada ao descarte final.  

• resíduos eletrônicos gerados nos processos de manutenção de informática devem ser separados e descartados como 
perigosos 

 

Os resíduos perigosos  devem ser encaminhados para aterro industrial licenciado ou dada outra disposição adequada, conforme 
estabelecido na legislação. 

Todos os resíduos perigosos devem ser transportados por empresas licenciadas utilizando procedimentos adequados e 
controlados através das fichas de emergência. Os serviços de transporte devem ser controlados e os veículos devem ser 
inspecionados antes da entrega do resíduo para transporte,  

As licenças operacionais e ambientais requeridas pelos aterros sanitários e pelos transportadores devem ser verificadas antes do 
transporte. 

 

 


