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ABSTRACT 

The pollution caused by the treatment and / or improper disposal of industrial solid waste class II and also its 

generation in big quantity is currently one of the worst impacts of anthropogenic origin. As a solution to minimize 

this impact emerge waste management, an activity legally required and provided in Goiás state by the  Solid Waste 

Policy. At this juncture, the legal necessity of implementation of waste management, this work aimed to propose a 

model of management in Central Waste Storage Class II from the elaboration of an environmental assessment in two 

companies automakers. It is anticipated that adoption of this model will provide waste reduction and minimization of 

environmental impacts in the central waste storage. 
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GESTÃO EM CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
INDUSTRIAIS DE CLASSE II: ESTUDO DE CASO EM EMPRESAS DO ESTADO 

DE GOIÁS, BRASIL  
 
 
RESUMO 
A poluição provocada pelo tratamento e/ou disposição inadequada de resíduos sólidos industriais de classe II e pela 
sua geração em quantidade grandiosa constitui, atualmente, um dos piores impactos de origem antrópica. Como 
solução para minimização desse impacto surge o gerenciamento dos resíduos, uma atividade legalmente obrigatória e 
prevista no estado de Goiás pela Política Estadual de Resíduos Sólidos. Sob essa conjuntura, da necessidade legal de 
implantação da gestão de resíduos, esse trabalho teve por objetivo propor um modelo de Gestão em Centrais de 
Armazenamento de Resíduos de Classe II a partir da elaboração de um diagnóstico ambiental em duas empresas 
montadoras de veículos. Prevê-se que adoção desse modelo proporcionará redução de resíduos e minimização de 
impactos ambientais nas centrais de armazenamento de resíduos. 
 
Palavras chave: Diagnóstico Ambiental; Gerenciamento de Resíduos; Resíduos Sólidos Industriais; Resíduos Sólidos de Classe 
II. 
 
 

Introdução 

 
A poluição provocada pelo não tratamento ou disposição inadequada de resíduos sólidos industriais bem como pela 
sua geração em quantidade grandiosa constitui nos tempos hodiernos um dos piores impactos ambientais de origem 
antrópica. Afinal, o descarte inadequado de resíduos sólidos é fonte de inúmeras formas de poluição tanto do ar 
quanto da água e do solo, além é claro da ameaça que representa para saúde pública. E a agravante dessa situação é a 
ascensão constante da sua geração.  
 
Desde a Revolução Industrial, vários problemas ambientais surgiram em resposta à industrialização, a urbanização e 
a nova ordem mundial de alcance do desenvolvimento econômico a qualquer custo e um desses problemas foram as 
mudanças na constituição dos resíduos, pois antes esses eram compostos basicamente por material orgânico. No 
entanto, com as inovações tecnológicas surgiram outros materiais, como o plástico, o alumínio, o aço, o vidro, a 
borracha. Estes materiais possuem, comumente, um tempo de degradabilidade muito alto indo de quatro séculos até 
períodos indeterminados de existência como é o caso do plástico, do vidro e da borracha, respectivamente.  
 
Consubstanciando o problema a geração desses resíduos ocorre numa velocidade assustadora tornando cada vez mais 
difícil o processo de absorção/degradação desses pelo planeta. Só no Brasil, foram gerados, em 2011, mais de 
198514 toneladas de lixo por dia, representando uma média de 1,225 kg de lixo gerado por brasileiro por dia. 
(Abrelpe, 2011). E esse número cresce a cada ano como demonstra o histórico de geração desde 2000 à 2011. 
 

 
Figura 1: Geração de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil segundo dados da ABRELPE. 
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Quanto aos resíduos sólidos industriais embora as estatísticas sejam ainda insuficientes (Orth, 2010) dados da FIESP 
(2003) estimam que já em 2001, a quantidade de resíduos industriais perigosos no país girava na casa dos 2,9 
milhões de toneladas/ano, das quais somente 21% recebia algum tipo de tratamento. Perante esse quadro preocupante 
em torno da geração dos resíduos sólidos, com efeito, o planeta urge a consideração de sua capacidade de resiliência 
uma vez que não é finita sua habilidade em suportar retiradas constantes de recursos naturais e absorver toneladas e 
toneladas de rejeitos todos os dias. Admitindo isso se exige com premência a diminuição da geração dos resíduos 
sólidos em conjunto com o seu tratamento.  
 
Para o alcance de tais necessidades o gerenciamento dos resíduos sólidos se apresenta como uma prática 
fundamental. Segundo a Lei n° 12.305 de 2010, o gerenciamento dos resíduos consiste “conjunto de ações exercidas, 
direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos [...]”. Envolve 
várias etapas e ações não apenas das esferas governamentais, mas também da comunidade como um todo e, 
sobretudo dos geradores.  
 
Dentre as atividades que estruturam o gerenciamento de resíduos sólidos, o armazenamento temporário assume 
importância especial, pois é nesse local que se efetuará a triagem dos resíduos e o seu transbordo dos pontos de 
coleta para recipientes que os acondicionará durante o transporte para o local de tratamento. De forma que se a 
gestão dessa atividade em específica não for executada adequadamente todo o tratamento do resíduo fica 
comprometido. Não basta uma coleta seletiva eficiente se no armazenamento temporário os resíduos de classes 
diferentes são acondicionados juntos.  
 
Nas indústrias comumente a atenção na etapa de armazenamento temporário é dispensada apenas aos resíduos 
sólidos industriais de classe I, por serem perigosos e, portanto, representarem mais risco ao ambiente em detrimento 
ao de classe IIA ou classe IIB. Com efeito, o local de armazenamento é destinado apenas a esses resíduos, no 
entanto, os resíduos industriais de classe II apresentam-se em uma quantidade de cerca de 90% superior aos resíduos 
de classe I, como mesmo demonstra estudo da Abrelpe (2002). 
 
Nessa conjuntura, por não merecem atenção adequada na etapa de armazenamento os resíduos de classe II acabam 
submetidos à contaminação pelos resíduos de classe I, uma vez que comumente são armazenados juntos. Por 
consequência tornam-se resíduos de classe I, aumentando os custos com tratamento para a empresa. A falta de 
estrutura física para a quantidade gerada de resíduos de classe IIA é outro problema decorrente da atenção 
inadequada destinada à gestão desses.  
 
Nota-se que as Centrais de armazenamento de resíduos industriais são planejadas para atender tão somente a 
quantidade de resíduos de classe I, que é inferior a quantidade de resíduos de Classe II. O resultado é o 
acondicionamento de resíduos no lado exterior a Central, sujeito a intempéries o que pode torná-los impassíveis de 
tratamento e, pior, expor o solo da área de acondicionamento à poluição e contaminação. 
 
Sob esse prisma, o objetivo geral do trabalho é propor um modelo de Gestão em Centrais de Armazenamento de 
Resíduos Sólidos de Classe II a partir da elaboração de um diagnóstico ambiental. É importante informar que a 
pesquisa foi conduzida em duas empresas montadoras: uma empresa montadora de máquinas agrícolas, que nesse 
trabalho será identificada por A; e uma segunda empresa montadora de veículos automotivos que será chamada de B, 
ambas localizadas no estado de Goiás. A escolha das referidas empresas se justifica pelo fato de ambas serem 
montadoras de veículos o que permite fazer uma comparação dos dados obtidos. 
 
A pesquisa nasce a partir dessas inquietações que não são circunscritas às duas montadoras descritas, afinal, é 
presumível que são várias as empresas que não possuem um procedimento de gestão de armazenamento de resíduo 
que se possa considerar adequado perante as exigências da legislação nacional e internacional. E, portanto, são várias 
as empresas que necessitam de um procedimento de Gestão de Armazenamento de Resíduos Sólidos para efetuarem 
de maneira proativa a mitigação dos seus impactos ambientais no que tange a geração de resíduos sólidos. 
 



4 
 

Nesse contexto esse estudo partiu da hipótese de que há lacunas no processo de implantação de gestão ambiental 
adotado atualmente pela maioria das empresas no tocante ao processo de armazenagem temporária de resíduos. 
Outra hipótese que surge em consequência da segunda é de que provavelmente a gestão dos resíduos sólidos 
praticada em algumas empresas é falha no tocante precipuamente a ausência de um procedimento sistemático de 
gestão de armazenamento de resíduos sólidos de classe II e, peremptoriamente, omissa no que se refere à prática de 
incentivar os funcionários a participarem e exercerem uma postura mais atuante frente aos projetos de gestão 
ambiental voltados à redução da geração de resíduos e prevenção da poluição. 
 
Frente a relativa escassez de trabalhos e debates sobre as práticas empresariais preventivas e estratégicas que 
contemplam a gestão de resíduos sólidos industriais na etapa de armazenamento esse trabalho torna relevante por 
contribuir como um novo procedimento de armazenamento que pode se testado em empresas e/ou instituições 
públicas que almejam tratar seus resíduos de uma forma proativa superando a abordagem de “fim de tubo” e, por 
conseguinte incentivando o alcance da consecução dos passos de melhoria contínua no processo. 
 
 
Metodologia empregada 
 
Essa pesquisa se inscreve no campo do estudo de multicasos (02 casos) baseado nas elucidações de Yin (2001). 
Constitui um estudo exploratório e descritivo. O estudo foi realizado em duas empresas privadas, que serão 
denominadas de empresa A e empresa B. A coleta de dados baseou-se na leitura e observação, assim, foram feitas: 
revisão bibliográfica sobre o tema; consulta a normas jurídicas pertinentes ao assunto; visitas técnicas periódicas de 
campo durante um ano, por meio das quais se realizou a análise de todos os processos de coleta, triagem, 
armazenamento e transporte dos resíduos sólidos de classe II; diagnóstico ambiental do multicaso apontando as 
oportunidades de melhoria e os pontos que não atendem a legislação ambiental; elaboração de um modelo de Gestão 
de Centrais de Armazenamento de Resíduos de Classe II. 
 
 
Resultados obtidos 
 
Os tópicos observados nas duas empresas privadas e, que estruturaram o modelo de Gestão de Armazenamento de 
Resíduos de Classe II, compreenderam: forma de coleta dos resíduos; modo de armazenamento temporário; tipos de 
embalagem utilizada para acondicionamento temporário dos resíduos; caracterização dos resíduos; frequência de 
retirada de resíduos da central; transporte; inspeção do veículo de transporte; atividades desenvolvidas no interior da 
central; prevenção de acidentes; e higienização. 
 
Os aspectos que apresentaram irregularidades foram quanto à armazenagem temporária dos resíduos, quanto ao 
transporte e quanto à estrutura física foram identificadas tanto na empresa A quanto na empresa B. O armazenamento 
temporário de resíduos é uma atividade que exige extrema dedicação no sentido de atender a legislação e as boas 
práticas estabelecidas pela própria empresa, visto que o acondicionamento correto dos resíduos possibilita a 
maximização das oportunidades como a reutilização e a reciclagem, já que determinados resíduos podem ficar 
irrecuperáveis no caso de serem acondicionados de forma incorreta. Além de diminuir drasticamente o 
desenvolvimento de onerosas atividades relacionadas a tratamento de resíduos ou descontaminação de recursos 
naturais. 
 
Vale colocar que o acondicionamento adequado, mesmo que temporário, é de extrema importância, pois como 
coloca o artigo 61° do Decreto 1745 de 06 de dezembro de 1979 regulamentado pela Lei n° 8544 de 1978, “Somente 

será tolerada a acumulação temporária de resíduos de qualquer natureza na fonte de poluição ou em outros locais, 

desde que não ofereça risco de poluição ambiental.” Assim é imprescindível que a Central de Armazenamento de 
Resíduos de Classe II A e II B esteja em conformidade com as recomendações legais no que tange as condições de 
armazenamento, precipuamente, com relação a impermeabilização do solo.  
 
Seguindo os preceitos da norma NBR 11.174/90 é necessário que a Central de Armazenamento de Resíduos possua 
cobertura, tenha o piso impermeabilizado por cimento (Anexo II da Instrução Normativa n° 07 de 2011), apresente 
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aspectos de isolamento, de modo a restringir a entrada de estranhos no local e possua no seu interior divisões com 
identificações do resíduo ali armazenado. O item 6.1 da mesma norma coloca que é necessário o arquivamento de 
todos os registros de entrada e saída de resíduos até o encerramento das atividades na Central de Armazenamento de 
Resíduos. A evidência do seguimento das obrigações listadas acima deve ser observada através de monitoramento 
periódico a ser realizado pelo Departamento de Gestão Ambiental. 
 
Todos os resíduos sólidos classificados como resíduo de classe II devem, portanto, ser armazenados em Central de 
Armazenamento de resíduos específica. Pois, de acordo com a referida norma, os resíduos das classes II não devem 
ser armazenados juntamente com resíduos de classe I, em face de a possibilidade da mistura resultante ser 
caracterizada como resíduo perigoso. No entanto, nas duas empresas (A e B) identificaram-se resíduos de classe I e 
resíduos de classe II sendo armazenados na mesma central. 
 
Outro caso que se encontra na mesma situação de desatendimento à legislação, dessa vez somente na empresa B, é o 
armazenamento dos resíduos eletrônicos que estavam no lado externo da Central, por tempo superior a três anos, 
conforme informações coletadas e, segundo o 3° parágrafo do artigo 7° da Instrução Normativa n° 07/11 é proibido o 
armazenamento temporário na unidade geradora, por período superior a um ano, devendo nesse período ser dado o 
devido tratamento e ou destinação final adequada. Ainda outra irregularidade identificada na empresa B foi a não 
proteção dos resíduos contra intempéries durante seu transporte, pois os resíduos não devem ficar expostos a nenhum 
tipo de fenômeno natural que eventualmente venha a impossibilitar seu tratamento. 
 
A ausência de canaletas e dissipadores de águas pluviais é outra situação inadequada identificada nas duas empresas, 
pois constitui uma exigência da Instrução Normativa n° 07/11. Outra exigência que essa norma jurídica orienta é a 
necessidade da instalação hidráulica para captação da água de lavagem do piso do galpão com sistema de tratamento. 
E nas duas empresas inexiste tal captação. Ainda outra obrigação prevista na referida norma, em seu anexo II, é o 
piso impermeabilizado por cimento e a cobertura da central. Nesse primeiro quesito a empresa B está irregular e no 
segundo, a empresa A que se encontra inadequada. 
 
Outro ponto é a identificação do local, pois não existe nenhuma sinalização tanto na empresa A quanto na B, que 
aquele setor é uma Central de Armazenamento de Resíduos de Classe II. E da mesma forma nos seus interiores, não 
há identificações das divisórias de acondicionamento temporário dos resíduos. Para mudar essa realidade de não 
atendimento a legislação ambiental propôs-se o referido modelo de Gestão que é apresentado em forma de 
procedimento, uma vez que é dessa maneira que ações são postas em práticas nas empresas A e B. 
 
Modelo de Gestão de uma Central de Armazenamento de Resíduos de Classe II 
Este procedimento contém normas e diretrizes que devem ser adotadas para garantir o estabelecimento e manutenção 
de uma sistemática para a Gestão do Armazenamento de resíduos de Classe II A e II B geradas nas dependências de 
instituições privadas ou mesmo públicas. 
 
1.Objetivo.   
Orientar e informar os Departamentos gestores, bem como, os funcionários da Central de Armazenamento de 
Resíduos Sólidos Industriais sobre a forma adequada de coleta, armazenamento temporário, movimentação interna e 
transporte de resíduos classificados como inertes e não inertes.  
 
2. Coleta Seletiva de Resíduos de Classe II A e II B 
A coleta seletiva dos resíduos tem como finalidade garantir a possibilidade de reutilização, reciclagem e a segurança 
no manuseio. A mistura de resíduos de classe II A e II B com resíduos de classe I incompatíveis pode causar: 
geração de calor; fogo ou explosão; geração de fumos e gases tóxicos; geração de gases inflamáveis; solubilização de 
substâncias tóxicas, dentre outros. Por isso se faz tão importante a segregação dos resíduos nas lixeiras de coleta 
seletiva.  
 
A coleta dos resíduos de Classe II A e II B deve ser realizada de maneira adequada, utilizando as boas práticas de 
operação. Devem ser estabelecidas as medidas de controle como, por exemplo, equipar os funcionários da coleta com 
o EPI adequado a situação, orientá-los a realizar a coleta de maneira a evitar ruptura dos sacos que armazenam os 
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resíduos ou derrame de substâncias; verificar o estado de conservação dos pallets, nos quais serão carregados os 
resíduos por meio de empilhadeiras, dentre outras observações. Estas ações visam gerenciar os riscos que os resíduos 
representam para o meio ambiente, bem como, facilitar os processos de armazenamento, tratamento e disposição 
final. 
 
Os operadores de empilhadeira que coletam os resíduos devem ser instruídos a não efetuarem o transporte com carga 
superior a sua visão horizontal, de forma a evitar que os resíduos que estão sendo movimentados tombem e se 
espalhem no solo. Para coleta de bateria, o operador de empilhadeira deve observar se há algum vazamento 
proveniente da mesma e, em caso positivo, a coleta deve ser realizada, apenas, após a contenção do derramamento, 
por meio, por sua vez da utilização dos objetos do Kit de Emergência. Outras medidas como a verificação do estado 
de conservação do pallet e da caixa metálica que suporta a carga, ou a observação da vedação do tambor vazio 
contaminado com óleo, devem ser analisadas. Tais Kits de Emergência devem ser providenciados e instalados em 
toda a fábrica. 
 
3. Armazenamento Temporário 
Todos os resíduos sólidos classificados como resíduo de classe II A e classe II B, ou seja, resíduo não inerte e 
resíduo inerte deve ser armazenado em Central de Armazenamento de resíduos específica. Sendo proibido seu 
armazenamento junto aos resíduos de classe I, em face de a possibilidade da mistura resultante ser caracterizada 
como resíduo perigoso.  
 
O acondicionamento dos resíduos de Classe IIA e IIB deve ser feito no interior da Central de Armazenamento de 
Resíduos de Classe II e IIB em contêineres e/ou tambores, em tanques e a granel. É necessário adicionalmente, que a 
Central de Armazenamento de Resíduos possua cobertura, tenha o piso impermeabilizado por cimento e apresente 
aspectos de isolamento, de modo a restringir a entrada de estranhos no local e possua no seu interior divisões com 
identificações do resíduo ali armazenado. 
 
É necessário o arquivamento de todos os registros de entrada e saída de resíduos até o encerramento das atividades 
na Central de Armazenamento de Resíduos. O modelo desse registro deve ser elaborado pela empresa. A evidência 
do seguimento das obrigações listadas acima deve ser observada através de monitoramento periódico a ser realizado 
pelo Departamento de Gestão Ambiental. 
 
O acondicionamento adequado, mesmo que temporário, é de extrema importância, assim é imprescindível que a 
Central de Armazenamento de Resíduos de Classe II A e II B esteja em conformidade com as recomendações legais 
no que tange ao tempo de armazenamento que não deve superar um ano. 
 
4. Caracterização dos recipientes para acondicionamento dos resíduos 
Todos os recipientes utilizados para disposição de resíduos sólidos devem ser identificados por etiqueta ou cores. As 
cores para lixeiras devem estar de acordo com a composição do resíduo, a saber: AZUL: papel/papelão; 
VERMELHO: plástico; VERDE: vidro; AMARELO: metal; PRETO: madeira; LARANJA: resíduos perigosos; 
BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; ROXO: resíduos radioativos; MARROM: resíduos 
orgânicos; CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação. 
 
Os resíduos coletados já previamente segregados devem ser dispostos em tambores com cores respectivas as das 
lixeiras. É tida como boa prática a necessidade de locação dos tambores em locais específicos de acordo com 
característica. Já que esse tipo de organização se aplica aos princípios de identificação, organização e sinalização. 
 
5. Caracterização dos Resíduos 
A caracterização dos resíduos é uma prática essencial para direcionar a adequação do acondicionamento temporário 
e, dessa forma todas as facetas do gerenciamento ambiental. Assim fica obrigada a caracterização ou classificação 
dos resíduos, bem como a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes e 
características. A comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao 
meio ambiente é conhecido também é atividade obrigatória. 
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6. Delegação das Atividades 
A delegação das atividades no interior da Central de Armazenamento de Resíduos de Classe II A e II B é 
responsabilidade do supervisor da área. Contudo, alguns pontos quanto a essa delegação valem ser expostos, como, 
por exemplo, a necessidade prévia, antes do repasse de função ao funcionário, do treinamento. O treinamento dos 
funcionários sobre as operações realizadas na Central, sobre o preenchimento dos quadros de registro de entrada e 
saída de resíduos e sobre os aspectos de segurança para caso de incêndio, são obrigações a serem cumpridas. 
 
Assim é imperativo que os funcionários da Central de Armazenamento de Resíduos de Classe II A e II B 
(principalmente considerando as condições hodiernamente identificadas no que tange o armazenamento irregular de 
resíduos de classe I na Central) possuam os seguintes treinamentos relacionados a segurança e meio ambiente: 
Treinamento sobre Derramamentos (o treinamento precisa contemplar derramamentos que superem 20 litros); 
Treinamento sobre Coleta Seletiva e sobre Armazenamento de resíduos (importância da rotulagem e classificação 
dos resíduos, relevância do cuidado no manuseio dos produtos); Movimentação e Transporte de Resíduos de Classe 
II A e II B; Treinamento sobre Coleta, Armazenamento, Movimentação de Transporte de Resíduos de lâmpadas 
danificadas, baterias e tambores vazios contaminados com óleo; Treinamento sobre utilização do extintor de incêndio 
e sobre os procedimentos básicos de segurança que descrevem práticas essenciais a serem tomadas em casos de 
emergência. 
 
Em relação aos operadores de empilhadeiras, é norma que os mesmos recebam treinamentos específicos sobre 
movimentação de resíduos tanto de classe II quanto de classe I. 
  
7. Inspeção de Veículos para Transporte dos Resíduos Armazenados na Central de Resíduos 
A inspeção dos veículos que transportaram os resíduos armazenados na Central deve ser realizada unicamente pelo 
Supervisor da Área Ambiental, visto que, constitui a pessoa que possui responsabilidade técnica profissional para 
auditar. Na sua falta a inspeção é realizada por algum técnico de segurança ou pessoa treinada para essa atividade. 
O carregamento dos resíduos deve ser acompanhado também pelo Supervisor de Meio Ambiente ou pelo técnico de 
segurança.  
 
8.  Transporte e Frequência de retirada de resíduos 
O armazenamento dos resíduos nas caçambas que os transporta deve ser feito de tal forma que evite seu 
espalhamento na via pública. Conforme essa norma os resíduos devem ser transportados com proteção contra 
intempéries. Assim é necessário que as caçambas sejam cobertas com material impermeável e, vale ressaltar que essa 
proteção deve ser utilizada não apenas em épocas chuvosas. 
 
A frequência de retirada de resíduos deve ser definida pela aplicação da planilha “Registro de Entrada e Saída de 
Resíduos”. De acordo, com a frequência estabelecida para cada tipo de resíduo deve-se então, planejar as vezes que o 
transporte virá carregar os resíduos para tratamento.  Após, estabelecida a frequência aproximada de retirada de 
resíduos, a mesma deve ser seguida rigorosamente, de forma a evitar excesso de armazenamento e, por conseguinte, 
saturação da Central de Armazenamento de Resíduos.  
 
9. Prevenção de acidentes na Central de Armazenamento de Resíduos de Classe II A e II B 
Para prevenir possíveis acidentes é necessário dispor com antecipação de um monitoramento que avalie e levante 
possíveis situações alarmantes que possam provocar esses cenários no Setor. A Central de Armazenamento 
Temporário de resíduos deve possuir área ventilada, com piso impermeabilizado e dotado de sistema de contenção e 
drenagem.  
 
Caso ocorra qualquer tipo de incêndio no interior da Central, o funcionário deve acionar por meio de sirene o 
Departamento de Segurança. Após ter efetuado a comunicação do acidente, a brigada de emergência deve em ação 
imediatamente tentar conter o imprevisto até que os bombeiros cheguem ao local. Salientando que a Central deve ser 
equipada com extintor de incêndio e placas de segurança indicando que o conteúdo armazenado possui 
inflamabilidade. 
O monitoramento da Central deve ser realizado através de um checklist que contemple as situações que acarretam 
acidentes. O mesmo deve ser aplicado mensalmente (essa periodicidade deve ser mudada caso a realidade desse setor 
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também mude). Em se tratando dos riscos de incêndio fica obrigatória a realização periódica de análise da 
necessidade de manutenção dos equipamentos de combate a incêndio. 
 
10. Higienização da Central de Armazenamento de Resíduos Sólidos de Classe II A e II B 
A higienização do local de armazenamento deve ser realizada uma vez ao dia no final do expediente. Os objetos e 
produtos utilizados devem ser: vassoura, rodo e detergente. É relevante colocar que o tratamento da água de lavagem 
do piso coletada na instalação hidráulica de captação deve ser realizado sempre que a caixa de contenção se sature. 
 
 
Conclusão 
 
A implantação desse modelo garante que as ilegalidades listadas nas referidas empresas possam ser corrigidas e tais 
organizações possam assumir uma atitude proativa perante o atendimento das normas jurídicas atuantes. Partindo da 
assertiva de que as irregularidades listadas nas empresas A e B podem ser compartilhadas por outras empresas do 
ramo, com efeito, esse modelo de gestão em centrais de armazenamento de resíduos sólidos industriais de classe II se 
seguido a risca representa uma ferramenta que fornece benefícios potencialmente positivos, uma vez que garante não 
apenas o atendimento a legislação, mas a prevenção da poluição no processo de armazenamento de resíduos sólidos 
industriais.  
Sob esse prisma infere-se que o modelo de Gestão em Central de Armazenamento de resíduos de Classe II, constitui 
uma ferramenta eficaz, pois, numa primeira fase de implantação trouxe benefícios consideráveis no que tange o 
estabelecimento de uma manutenção sistemática na Gestão de resíduos e uma possibilidade de minimização de 
impactos ambientais nas empresas A e B. 
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