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Quadro 1: Informação Geral 
 

Dados Registros 

Razão Social Simpress Comércio Locação E Serviços Ltda. 

Endereço 
Alameda Ásia, 201 Conjunto 1 - 1º e 2º andar- Polo Empresarial 

Tamboré - CEP: 06.543-312 – Santana de Parnaíba – SP - Brasil 

CNPJ 07.432.517/0001-07 

Presidente Vittorio Danesi 

CNAE Comércio atacadista de equipamentos de informática. 

 

 

Quadro 2: Responsável técnico 
 

Dados Registros 

Nome Cristiano Moreira das Neves 

CPF 383.689.918-38 

Cargo Coordenador de Segurança do Trabalho 

Formação profissional Engenheiro Ambiental  

CREA 5070273975 

 

 

Quadro 3: Responsável pela elaboração do PGRS e validador 
 

Itens Registros 

Nome Danielle Mendonça Baquini 

Cargo 
Gerente de Auditoria Interna, Qualidade e Meio 

Ambiente 

Formação profissional Contadora 

Diretoria / validação do Plano Fernando José Coutinho Martins 
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Quadro 4: Campo de aplicação 

Este documento se aplica aos sites abaixo relacionados.  

Site Endereço 

Matriz 
Alameda Ásia, 201 Conjunto 1 - 1º e 2º andar- Polo Empresarial Tamboré - CEP: 

06.543-312 – Santana de Parnaíba – SP - Brasil 

Filial Barra Funda 
Rua Robert Bosch, 544 - 13º Andar - Parque Industrial Tomas Edson - CEP: 

01.141-010 - São Paulo - SP - Brasil 

Filial Fazendinha 
Rua Paraná 45, LT 08 QD 03 - Chácara do Solar - Santana de Parnaíba – SP – 

Brasil - CEP – 06.530-025 

Filial Osasco 
Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, 628, Osasco – SP – Brasil - CEP – 06.278-

010 

Filial Belo Horizonte 
Avenida Professor Mario Werneck, 42 – 12º andar - Belo Horizonte – MG – 

Brasil - CEP 30.455-610 

Filial Brasília 
SIG Quadra 1, 985 - Sala Especial 149,150,151,153 1º PAV. – DF - Brasília – Brasil 

- CEP 70.610-410 

Filial Curitiba 
Rua Acyr Guimarães, nº 222 – Sala 801, Edifício Opus One Batel, Bairro Água 

Verde – Curitiba – PR – Brasil - CEP 80240-230. 

Filial Rio de Janeiro 
Rua São Bento, nº 08 – 2º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP: 

20.090-909 

Filial Salvador 
Av. Tancredo Neves, 2539 salas 1503, 1504 E 1505 Cond. Ceo Salvador - 

Salvador – BA – Brasil - CEP – 41.820-020 

Filial Valinhos Rua Luís Spiandorelli Neto, 30, Valinhos – SP – Brasil - CEP – 13.271-570 

Filial Vitória 
Av. Jerônimo Monteiro, 1000 – sala 1104 - Vitória – ES – Brasil - CEP – 29.010-

004 

Filial Porto Alegre 
Av. das Indústrias, 469 - Conj. Comercial 102 - Porto Alegre – RS – Brasil - CEP – 

90.200-290 
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1.) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: 

 QeMA 33_LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais; 

 PGI 13 Controles Ambientais; 

 QeMA 42_Indicadores de desempenho do SGI; 

 QeMA 43_Inventário de resíduos; 

 PGI_0001 Plano de Emergência. 

 

2.) DEFINIÇÕES: 

Acondicionamento: Ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes 

impermeáveis, que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. 

Armazenamento externo: Guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta 

externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores. 

Armazenamento temporário: Guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já 

acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do 

estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à 

apresentação para coleta externa. 

Coleta / transporte externos: Consiste na remoção dos resíduos do abrigo de resíduos 

(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas 

que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos 

trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações 

dos órgãos de limpeza urbana. 

Destinação final: Inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 

aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, entre elas 

a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos 

à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 
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Disposição final: Consiste na distribuição ordenada de rejeitos, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 

impactos ambientais adversos. 

Gerenciamento de resíduos sólidos: Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas 

etapas de coleta, transporte, transborda tratamento e destinação final ambientalmente adequada 

dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Identificação: Conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos 

sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo deles. 

Logística reversa: Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

Manejo: Ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos, desde a geração até a disposição final, 

incluindo as etapas de segregação e acondicionamento. 

Periculosidade de um resíduo: Característica apresentada por um resíduo que, em função de suas 

propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, pode apresentar: a) risco à saúde pública, 

provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices; b) riscos ao meio 

ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. 

Resíduo não reciclável e rejeito: Aquele material que depois de ter se esgotado todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação, não apresenta outra possibilidade senão a disposição 

final ambientalmente adequada, tal como: adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, 

fotografias, papel higiênico, papéis e guardanapos engordurados, papéis metalizados, parafinados 

ou plastificados, clipes, grampos, esponjas de aço, latas de combustível e pilhas, cabos de panela, 

tomadas, isopor, adesivos, espuma, acrílicos, espelhos, cristal, ampolas de medicamentos, 

cerâmicas e louças, lâmpadas, vidros temperados. 
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Resíduo reciclável: Aquele que após sofrer uma transformação física ou química pode ser 

reutilizado no mercado, seja sob a forma original ou como matéria-prima de outros materiais para 

finalidades diversas, tal como: papel, papelão, plástico, metal. 

Resíduo Tecnológico: Aquele gerado a partir de aparelhos eletrodomésticos ou eletroeletrônicos 

e seus componentes, incluindo os acumuladores de energia (baterias e pilhas) e produtos 

magnetizados, de uso doméstico, industrial, comercial e de serviços, que estejam em desuso e 

sujeitos à disposição final. 

Resíduos classe I – Perigosos: Aqueles que apresentam periculosidade, ou seja, características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e/ou patogenicidade. 

Resíduos classe II – Não perigosos: Aqueles que não apresentam periculosidade, ou seja, 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e/ou patogenicidade. 

Resíduos classe II A – Não inertes: Aqueles que apresentam as seguintes propriedades: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

Resíduos classe II B – Inertes: Aqueles que não apresentam as seguintes propriedades: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD): Aqueles originários das atividades de construção 

civil e demolição, subdivididos nas seguintes classes: CLASSE A: Resíduos reutilizáveis ou 

recicláveis, como agregados (material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de 

construção que apresentem características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de 

infraestrutura ou outras obras de engenharia); CLASSE B: Resíduos recicláveis, tais como plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras, gesso, etc.; CLASSE C: Resíduos para os quais não foram 

desenvolvidas tecnologias economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/ recuperação; 

CLASSE D: Resíduos perigosos e/ou contaminados, tais como tintas, solventes, óleos. 

Resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos 

nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
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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 solução técnica e economicamente inviável, em face à melhor tecnologia 

disponível. 

Responsabilidade compartilhada: Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume 

de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde 

humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 

Segregação: Separação dos resíduos no momento e local de sua geração. 

Tratamento: Aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características dos riscos 

inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes 

ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. 

 

3.)  INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, 

reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo 

Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, 

Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente 

adequado dos resíduos sólidos. 

Gerenciamento é definido como o “conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas 

etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos e disposição 

final, ambientalmente adequada dos rejeitos”. Gestão integrada, por sua vez, pode-se considerar 

como “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a 

considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e 

sob a premissa do desenvolvimento sustentável” (Brasil, 2010). 
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As premissas e objetivos gerais da gestão integrada e gerenciamento de resíduos, em termos 

gerais, podem ser definidos pelas seguintes intenções: 

I - Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

II - Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  

III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;  

IV - adoção, desenvolvimento E aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar 

impactos ambientais;  

V - Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  

VI - Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e 

insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  

VII - gestão integrada de resíduos sólidos;  

VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, 

com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos;  

IX - Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  

X - regularidade, continuidade, funcionalidade E universalização da prestação dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e 

econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de 

garantir sua sustentabilidade operacional e financeira; 

XI - prioridade, nas aquisições e contratações, para:  

a) produtos reciclados e recicláveis;  

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 

ambientalmente sustentáveis;  
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XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  

XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para 

a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a 

recuperação e o aproveitamento energético;  

XV - Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  

Desta forma, com o propósito de atender aos objetivos e premissas da Política de Resíduos, a Lei 

nº 12.305/2010 define como principal instrumento de gestão e gerenciamento, os Planos de 

Resíduos Sólidos.  

O conteúdo previsto nestes planos deve necessariamente abranger objetivos e metas, diretrizes e 

estratégias, ações de adequação e melhorias que subsidiem a administração sustentável dos 

resíduos sólidos, tanto por parte da administração pública como da privada.  

De acordo com o artigo 21ºda Lei 12.305/2010, o Plano de Gerenciamento de Resíduos deve 

apresentar o seguinte conteúdo mínimo: 

I - Descrição do empreendimento ou atividade;  

II - Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a 

caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;  

III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se houver, 

o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;  

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos 

sólidos, sob responsabilidade do gerador;  

C
óp

ia
 c

on
tro

la
da



 

TÍTULO: No: REVISÃO: 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 16 02 

TIPO DE DOCUMENTO: PÁGINA: 
PGI – Procedimento de Gestão Integrada 10 de 28 

 

IV - Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;  

V - Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto 

ou acidentes;  

VI - metas E procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, 

observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à reutilização 

e reciclagem;  

VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

na forma do art. 31;  

VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos.  

 

4.) OBJETIVOS 

A Simpress se propôs a elaborar o seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), com 

base nos preceitos da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e Lei Estadual nº 12.300 de 16 de março de 2006, que institui a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos, visando: 

- Apontar e descrever as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos provenientes dos 

processos e atividades desenvolvidas na Simpress, observadas suas características, contemplando 

os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública e ao meio 

ambiente. 

- Assegurar o atendimento à legislação ambiental e a outros requisitos específicos. 

- Prover a melhoria contínua do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, estimular a não 

geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, bem como a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
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5.) HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO 

Fundada em 2001, a Simpress é uma empresa especializada em outsourcing de impressão e gestão 

de documentos.  

 

 Mais de 2.100 contratos em vigor; 

 Mais de 160 mil equipamentos instalados no país; 

 Cerca de 1.811 funcionários; 

 Filiais nas principais capitais brasileiras; 

 Mais de 182 revendas ativas (120 Business Partner / 62 Service Partner); 

 Aproximadamente 574 técnicos especializados; 

 Grande capilaridade, garantindo agilidade e qualidade no atendimento Nacional; 

 Mais de R$ 60 milhões em investimentos tecnológicos; 

 Parcerias que garantem a entrega das melhores soluções. 
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6.) PROCESSOS E INTERAÇÕES – MACROPROCESSOS DO SGI 
 

 

P – Planejar 

D – Desenvolver 

C – Controlar 

A – Analisar 

M – Melhorar 

 

7.) ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL 

A estrutura organizacional da Simpress está representada no organograma da Cia., acessível no 

Portal do RH. 

 

8.) GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da Simpress é pautado no ciclo PDCA (Plan, 

Do, Check, Act) e obedece a critérios técnicos e legislações ambientais relativas ao manejo dos 

resíduos gerados nos seus processos. 

A organização mantém disponível em plataforma sistêmica, o PGRS para consulta dos 

colaboradores, autoridades ambientais competentes e demais partes interessadas.  
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Plano de Gerenciamento de Resíduos, pautado no ciclo PDCA. 

 

8.1) PLANEJAMENTO (PLAN) 

8.1.1)  ASPECTOS AMBIENTAIS 

A geração de resíduos proveniente dos processos desenvolvidos na organização é considerada um 

aspecto ambiental e é avaliada quanto ao grau de significância conforme LAIA Levantamento dos 

Aspectos e Impactos Ambientais e conforme verificações em campo, para assegurar que as 

atividades, os produtos e serviços sejam realizados sob condições especificadas. 

Em função do grau de significância da avaliação dos aspectos e seus respectivos impactos, são 

estabelecidos os controles operacionais, monitoramentos, objetivos e metas ambientais. 

Sempre que novos aspectos ambientais forem identificados, a área de Qualidade e Meio Ambiente 

deve: 

1. PLANEJAMENTO

- Aspectos ambientais

- Aspectos legis

- Objetivos e metas        

2. IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

- Procedimentos e fluxos de gestão

-Controle de documentos e registros

- Treinamento

3. VERIFICAÇÃO

- Monitoramentos

4. ANÁLISE CRÍTICA

- Melhoria contínua
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 Solicitar a empresa contratada para identificação dos requisitos legais aplicáveis, a 

disponibilização de leis e monitoramentos associados ao novo resíduo (vide item 

“Legislação aplicável”); 

 Analisar e, quando necessário, atualizar os documentos do sistema de gestão 

relacionados ao gerenciamento dos resíduos, de acordo com as novas exigências legais. 

A classificação dos resíduos é realizada de acordo com a metodologia disponibilizada pela NBR 

10004 - “Resíduos Sólidos – Classificação” e Resolução Conama 313, de 29 de outubro de 2002, 

que dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.   

O quadro a seguir traz a classificação dos resíduos gerados pela Simpress, a quantificação anual 

consta no Inventário de Resíduos, disponibilizado no Portal Simpress – Qualidade e Meio 

Ambiente. 

Quadro 1: Resíduo, Classe, Código e Descrição. 

Resíduo Classe Código e descrição 

Óleos e graxas Classe I D001: resíduo inflamável 

EPI's Classe I 
D099: Outros resíduos perigosos 

F099: Outros resíduos perigosos 

Resíduos úmidos (sanitário, 

orgânicos, limpeza geral, rejeitos) 
Classe II A A099: Outros resíduos não perigosos 

Papel, papelão, plástico Classe II A A006: Resíduo de papel e papelão 

Resíduos tecnológicos e seus 

componentes (equipamentos de 

impressão e toners) 

Classe I D099: Outros resíduos perigosos 

Efluentes de água de lavagem (água, 

sabão e pó de toner) 
Classe I D099: Outros resíduos perigosos 

Resíduos perigosos: pilhas e baterias 

etc. 
Classe I D099: Outros resíduos perigosos 

Lâmpadas fluorescentes Classe I 
F044: Lâmpada com vapor de mercúrio 

após o uso 
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Informação documentada:  

 LAIA: QeMA 33 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, disponível no Portal Simpress 

– Qualidade e Meio Ambiente e afixado em mural e nas dependências do site Fazendinha. 

 Inventário de resíduos: QeMA 43 Inventário de resíduos, disponível no Portal Simpress – 

Qualidade e Meio Ambiente 

8.1.2) REQUISITOS LEGAIS E OUTROS  

A Simpress mantém contrato com empresa especializada para realizar o levantamento e 

disponibilização, em meio eletrônico, da legislação relacionada aos resíduos sólidos e a 

outros requisitos legais ambientais.  

A organização analisa a aplicabilidade da legislação aos processos desenvolvidos e, sendo 

considerado aplicável, efetua a avaliação quanto à conformidade do requisito. Nos casos 

considerados “não conforme”, a Simpress determina ações para alcançar a conformidade e 

assegurar o atendimento à legislação. 

Os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização são 

considerados no estabelecimento, implementação e manutenção dos controles 

operacionais, monitoramentos, objetivos e metas ambientais.  

8.1.3) OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS  

Ao estabelecer os objetivos ambientais, a organização considera os requisitos legais e outros 

requisitos, aspectos ambientais significativos, opções tecnológicas, requisitos financeiros, 

operacionais, comerciais e a visão das partes interessadas. 

A organização estabelece meta ambiental mensurável, constante na planilha de Indicadores 

de Desempenho do SGI. 

A meta é definida e/ou revisada, a intervalo mínimo de uma vez ao ano, na reunião de análise 

crítica, que é realizada junto a Alta Direção e aos Gestores da empresa. O resultado é 

analisado de acordo com a periodicidade definida. 

 

C
óp

ia
 c

on
tro

la
da



 

TÍTULO: No: REVISÃO: 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 16 02 

TIPO DE DOCUMENTO: PÁGINA: 
PGI – Procedimento de Gestão Integrada 16 de 28 

 
Informação documentada:  

 Indicadores de desempenho do SGI: QeMA 42 Indicadores de Desempenho do SGI, disponível no 

Portal Simpress – Qualidade e Meio Ambiente. 

 

8.2) IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO (DO) 

8.2.1) TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO 

A competência necessária para que o colaborador realize tarefas que pode ter o potencial 

de causar impacto ambiental significativo é assegurada por meio de contratação adequada, 

treinamento e conscientização. 

O colaborador é orientado a manusear, segregar, acondicionar, identificar, transportar e 

armazenar o resíduo gerado na dependência da Simpress, de acordo com a característica 

física, química, biológica, o seu estado físico e o risco envolvido, conforme previsto no 

quadro 6.   

O conteúdo programático do treinamento relacionado a resíduo é elaborado pela área de 

Qualidade e Meio Ambiente e o gestor da área é o responsável em assegurar que o 

colaborador que atua no sistema de gerenciamento de resíduo esteja consciente do 

aspecto ambiental e respectivo impacto associado ao seu trabalho, de sua função e 

responsabilidade, da importância de atender e potencial consequência da inobservância 

do procedimento operacional, relativo a etapa do gerenciamento de resíduo sólido. 
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8.2.2) CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS 

Os documentos, incluindo registros, necessários para assegurar o planejamento, operação 

e controle eficazes dos processos associados aos aspectos ambientais significativos são 

emitidos, analisados criticamente e aprovados por pessoal competente quanto a sua 

adequação antes de seu uso.  

Sua distribuição e publicação são controladas pela área de Qualidade e Meio Ambiente e 

Facilities (operacional), visando assegurar que somente versões atualizadas e aplicáveis 

estejam disponíveis nas áreas / Portal e que as versões obsoletas sejam descartadas. 

8.2.3) CONTROLE OPERACIONAL 

Levando-se em conta que este Plano de Resíduos visa atender à legislação vigente, prover 

a melhoria contínua do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, assegurar a 

promoção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e garantir a saúde e 

segurança dos colaboradores, todas as áreas e colaboradores da Simpress devem adotar 

às sistemáticas constantes nos itens a seguir.  

Os procedimentos operacionais relacionados ao gerenciamento dos resíduos sólidos 

consistem nas seguintes operações: 

8.2.4) MANEJO, SEGREGAÇÃO E ACONDICIONAMENTO 

As áreas administrativas devem estar munidas de coletores seletivos que assegurem o 

acondicionamento de resíduos recicláveis e não recicláveis.  

As linhas de produção das áreas operacionais devem estar munidas de coletores seletivos 

que assegurem o acondicionamento de resíduos recicláveis, resíduos não recicláveis e 

resíduos contaminados. 

Os coletores, bombonas ou outros recipientes utilizados para o acondicionamento dos 

resíduos devem:  
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 Estar em boas condições de uso, sem ferrugem acentuada nem defeitos estruturais 

aparentes. 

 Estar sempre fechados.  

 Ser colocados sobre base de concreto ou de outro material que impeça a lixiviação 

e percolação de substâncias para o solo e águas subterrâneas. 

 Ser compatível com a geração de cada tipo de resíduo. 

Compete à empresa contratada para realização dos serviços de limpeza, abastecer 

a instalação dos itens necessários ao atendimento deste documento (exemplo: 

sacos plásticos nos coletores de resíduos específicos).  

Durante o manejo dos resíduos, não se deve fumar, beber ou comer e, após o manuseio, 

os funcionários devem ser orientados a lavar as mãos. 

O manuseio dos resíduos perigosos, sempre que possível deve ser realizado em local bem 

ventilado ou ao ar livre.  

8.2.5) IDENTIFICAÇÃO 

Coletores, bombonas e outros recipientes utilizados para o acondicionamento dos resíduos 

devem ser identificados, em local de fácil visualização, através de etiquetas que informem 

o nome do resíduo, a área geradora e a data de descarte.  

Coletores e outros recipientes utilizados para o acondicionamento dos resíduos recicláveis 

e não recicláveis devem ser identificados através de etiquetas que informem a tipologia do 

resíduo (papel, plástico, orgânico etc.). 

8.2.6) TRANSPORTE INTERNO 

O transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo roteiro previamente 

definido e em horários não coincidentes com períodos de visita ou de maior fluxo de 

pessoas ou de atividades. Deve ser feito separadamente de acordo com o grupo de resíduos 

e em recipientes específicos a cada grupo de resíduos.  
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Os recipientes para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável, 

impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento e serem 

devidamente identificados. 

O transporte interno dos resíduos perigosos deve ser realizado com o máximo de cuidado, 

precaução e atenção, de modo a prevenir acidentes ambientais e/ ou ocupacionais.  

8.2.7) ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO 

O armazenamento temporário pode ser dispensado nos casos em que a distância entre o 

ponto de geração e o armazenamento externo justifiquem. 

No armazenamento temporário não é permitida a retirada dos sacos de resíduos de dentro 

dos recipientes ali estacionados. 

8.2.8) TRATAMENTO 

Os resíduos de toner e lixo eletrônico são encaminhados à processos de remanufatura 

reversa e reciclagem, a descaracterização é realizada por uma empresa responsável em 

conformidade com a Lei 12.305/2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

8.2.9) ARMAZENAMENTO EXTERNO 

Não pode ser feito armazenamento com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo 

obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento, como por 

exemplo, bombonas. Não é permitida a manutenção dos sacos de resíduos fora dos 

recipientes ali estacionados. 

As áreas de armazenamento de resíduos devem estar minimamente munidas de:  

 Sinalização de segurança e de identificação dos resíduos ali armazenados; 

 Sistema de retenção de sólidos, tal como gradeamento; 

 Sistema de impermeabilização - pavimentação de concreto ou outro material que 

impeça a lixiviação e percolação de substâncias para o solo e águas subterrâneas;  

 Sistema de drenagem e captação de líquidos; 
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 Sistema de isolamento que impeça o acesso de pessoas não autorizadas; 

 Sistema de contenção de líquidos; 

 Cobertura integral; 

 Ventilação; 

 Equipamentos de segurança, como, por exemplo, equipamentos de combate ao 

incêndio onde houver risco de incêndio;  

 Iluminação e ponto de energia elétrica, de modo a permitir uma ação de emergência, 

mesmo à noite, além de possibilitar o uso imediato de equipamentos como bombas, 

compressores etc.;  

 Acessos internos e externos, protegidos, executados e mantidos de maneira a 

permitir sua utilização sob quaisquer condições climáticas; 

 Kits de emergência para contenção de possíveis vazamentos. 

8.2.10) QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS  

A quantificação dos resíduos sólidos gerados na Simpress é realizada detalhadamente no 

Site Fazendinha, onde a operação é própria e onde há a geração de resíduos perigosos ou 

resíduos em grande volume. Todo quantitativo gerado pode ser verificado no Inventário de 

Resíduos, protocolado anualmente na Cetesb e acessível na rede interna da área de 

Qualidade e Meio Ambiente.  

Nos demais sites (vide item 3 - Campos de aplicação), há somente a geração de resíduos 

que não apresentam interesse ambiental, ou seja, baixo volume de resíduos decorrentes 

de atividades administrativas de escritório, onde o descarte é realizado pelos condomínios, 

não havendo influência direta da Simpress. Contudo, o controle de descarte 

ambientalmente adequado destas unidades é feito mediante especificações de notas e 

boletos dos condomínios. 

 

Informação documentada:  

 Inventário de Resíduo: QeMA 43 Inventário de Resíduos, disponível no Portal Simpress – 

Qualidade e Meio Ambiente. 
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8.2.11) COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS, DISPOSIÇÃO E 
DESTINAÇÃO FINAL 

As áreas de Qualidade e Meio Ambiente e Facilities asseguram que as empresas 

contratadas para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento/ processamento 

e destinação final dos resíduos estejam devidamente adequadas junto ao órgão ambiental 

competente e garante o recolhimento de documentos comprobatórios e registros 

inerentes às operações, tais como Certificados de Coleta, Certificados de Destinação e 

Manifestos de Transporte.  

Nota: No caso do resíduo de toner, de acordo com a Decisão de Diretoria nº 120/2016/C, 

de 01 de junho de 2016 “V- Gerenciamento dos resíduos pós-consumo de equipamentos 

eletroeletrônicos Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos pós-consumo, embora 

genericamente classificados como perigosos, poderão ser gerenciados como resíduos não perigosos 

exclusivamente nas etapas que não envolvam a separação de seus componentes e, portanto, não 

haja a exposição a possíveis constituintes perigosos (Excetua-se dessa condição a etapa de 

disposição final). Nesse caso, para fins de recebimento ou coleta (transporte primário), 

armazenagem temporária e transporte secundário (até a unidade de beneficiamento e/ou 

tratamento), os equipamentos eletroeletrônicos não são considerados resíduos de interesse 

ambiental, portanto, prescindem da obtenção de Certificado de Movimentação de Resíduos de 

Interesse Ambiental – CADRI.” 

Durante o processo de retirada do resíduo são averiguados se todos os itens e quesitos 

legais, necessários à realização do transporte, estão de acordo, como por exemplo, 

documentação do veículo, etiqueta de resíduo, kits de emergência, equipamentos de 

combate a incêndio, condições do veículo etc. Nos casos de transporte de resíduos 

perigosos são verificados além dos itens já citados, os seguintes documentos: 

 Certificado de credenciamento do veículo pelo INMETRO para transporte de 

produtos perigosos; 

 Habilitação específica para o motorista; 
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 Envelope para transporte de produtos perigosos contendo o Manifesto de 

Transporte de Resíduos e Ficha de Emergência (fornecidos pela organização geradora 

do resíduo).  

Cada tipologia de resíduo é tratada de modo específico e peculiar, levando-se em conta os 

preceitos de reutilização, beneficiamento e reciclagem, previamente à destinação final. 

 

8.3) VERIFICAÇÃO (CHECK) 

A intervalos mínimos de quatro vezes ao ano, a área de Qualidade e Meio Ambiente efetua um 

monitoramento visual nas instalações da Simpress, visando monitorar se as práticas 

operacionais definidas estão sendo realizadas de acordo com as regras constantes neste 

documento. 

Anualmente é realizada uma auditoria interna do sistema de gestão ambiental e de avaliação 

de conformidade legal, por empresa qualificada e que não tem responsabilidade direta com as 

atividades auditadas, de maneira a assegurar a isenção organizacional, com o objetivo de 

verificar se os requisitos estabelecidos são atendidos. 

Além disso, são realizadas auditorias externas por organismo de certificação acreditado pelo 

Inmetro visando avaliar a implementação eficaz e a conformidade do sistema com os requisitos. 

 

Informação documentada:  

 Monitoramento visual: QeMA 36 Monitoramento Visual, disponível na rede interna da área de 

Qualidade e Meio Ambiente. 
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8.4) ANÁLISE CRÍTICA (ACT) 

Sempre que detectadas irregularidades, incluindo acidentes, são definidas ações corretivas 

pelos departamentos envolvidos, de maneira a identificar e corrigir a não conformidade, 

executar ações adequadas à magnitude dos problemas visando mitigar seus impactos 

ambientais.  

Ações preventivas e corretivas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes com 
resíduos sólidos 

Dentre as emergências relacionadas aos resíduos sólidos, destacam-se: 

 Vazamento / derramamento de químicos. 

 Vazamento / derramamento de efluentes. 

 Incêndio e/ou explosão. 

Para toda e qualquer emergência acima descrita, as ações a serem tomadas devem seguir os 

procedimentos constantes no PGI_0001 Plano de Emergência, disponível em plataforma 

sistêmica Soft Expert. 

O Plano de Emergência, define as ações imediatas, conjuntas e adequadas, necessárias para 

neutralizar ou minimizar as possíveis situações emergenciais relacionadas às atividades 

desenvolvidas na organização, através do estudo de cada caso levantado e através de 

capacitação, coordenação e definição de recursos humanos, materiais, procedimentos e 

responsabilidades.  

Medidas saneadoras e passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos 

A área de Qualidade e Meio Ambiente é responsável pelo gerenciamento ambientalmente 

adequado dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos.  

Sempre que detectada a existência deste tipo de passivo, a ação de remediação e as medidas 

saneadoras são incluídas no planejamento estratégico da organização com o propósito de 

administrar a questão, dentro dos parâmetros legais tecnológicos e financeiros.    
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Logística reversa e responsabilidade compartilhada: 

A Simpress está diretamente envolvida com as ações de logística reversa e é caracterizada como 

um ente envolvido no sistema de responsabilidade compartilhada, uma vez que suas atividades 

se encontram correlacionadas com os requisitos legais vigentes, no que tange o tema.  

As ações frente a esta demanda são: 

8.4.1) LOGÍSTICA REVERSA DE TONERS: 

 Toners usados, recolhidos nos sites de clientes, pontos de coleta ou utilizados nos 

processos internos de impressão, devem ser avaliados quanto a sua possível 

reutilização antes de serem descartados; 

 Caso seja verificada a viabilidade de reuso dos toners (1/2 vida), os mesmos são 

segregados até que seja agrupada uma quantidade significativa para utilização 

interna ou reenvio à cliente; 

 Toners não passíveis de reutilização, que apresentam vida útil finalizada, devem ser 

encaminhados a descontaminação e reciclagem, conforme descrito neste 

procedimento; 

 Toners que apresentam problemas de uso e se encontram dentro do período de 

garantia devem ser encaminhados ao fabricante para troca e substituição.   

8.4.2) LOGÍSTICA REVERSA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO: 

 Impressoras avariadas / quebradas, recolhidas nos sites de clientes, pontos de coleta 

ou utilizadas nos processos internos de impressão, devem ser avaliadas quanto a 

viabilidade de conserto e possível reutilização antes de serem descartadas; 

 Impressoras avariadas / quebradas, não passíveis de reutilização, devem ser 

encaminhadas a descontaminação e reciclagem, conforme descrito neste 

procedimento; 

 Impressoras avariadas / quebradas que apresentam problemas de uso e se 

encontram dentro do período de garantia devem ser encaminhados ao fabricante 

para troca e substituição. 
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9.)  PERIODICIDADE DE REVISÃO DO PGRS 

Sempre que houver alteração nos processos ou inclusão de novas atividades e cenários, o Plano de 

Resíduos Sólidos será revisto e devidamente atualizado com o propósito de assegurar que as ações 

recomendadas sempre estejam condizentes com o cenário atual, em termos sociais, econômicos e 

ambientais, em que a Simpress se encontrar. 
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- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 15054:2004 “Contentores de 

Produtos Perigosos”. 

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7500:2013 “Identificação para o 

Transporte Terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos”. 

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7501:2011 “Transporte Terrestre de 

produtos perigosos - Terminologia”. 
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- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7503:2011 “Transporte Terrestre de 

produtos perigosos – Ficha de emergência e envelope – Características, dimensões e 

preenchimento”. 

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 9191:2008 “Classificação de sacos 

plásticos para acondicionamento de lixo”. 

- BRASIL, Decreto Federal nº. 7.404/2010. Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá 

outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 de dezembro de 

2010. 

- BRASIL, Lei Federal 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 03 de agosto de 2010. 

- Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA Resolução nº 275, de 25/04/01 “Estabelece o 

código de cores para os diferentes tipos de resíduos para identificação de coletores e 

transportadores”. 

- Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA Resolução nº 313, de 29/10/02 “Dispõe sobre o 

Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais”. 

- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA Publicação nº 13, de 18/12/12 “Lista Brasileira de 

Resíduos Sólidos”. 

- DECISÃO DE DIRETORIA Nº 120/2016/C, de 01 de junho de 2016. 
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Quadro 6: Controle operacional relativo a gerenciamento de resíduos 

Resíduo 
Acondicionamento e 

identificação 

Armazenamento 

temporário 

Armazenamento 

externo 

Tratamento, 

disposição e 

destinação final 

Reciclável – Papel, 

Plástico, Metal e Vidro 

 

Coletor 

contendo saco 

plástico  

Coletores 

distribuídos em 

todas as áreas. 

Área de 

armazenamento de 

resíduos 

recicláveis - baia 

específica 

(caçamba com 

cobertura). 

Reciclagem 

Não recicláveis: Alimentos 

em geral, esponja de aço, 

papel sanitário, 

embalagem metalizada 

(salgadinho, biscoito e 

bala), espuma, 

guardanapos. 

 

Coletor 

contendo saco 

plástico. 

Coletores 

distribuídos em 

todas as áreas. 

Caçambas 

situadas no pátio 

externo. 

Aterro sanitário 

Resíduos inertes – 

construção civil  

 

Caçamba 

Identificação: 

INERTES 

Local específico no 

canteiro de obras. 

Caçambas 

situadas no pátio 

externo de 

fornecedor 

contratado, quando 

houver 

obras/manutenção 

predial, se 

necessário. 

Reciclagem e 

aterro de inertes 

Toners e cartuchos 

 

Embalagem 

original/ caixa 

de papelão ou 

pallet com 

stretch. 

Local específico 

nos 

departamentos. 

Estoque. 
Descontaminaçã

o e reciclagem 

Pilha e bateria 

 

Coletor para 

pilha e bateria  

 

Identificação: 

PILHAS 

Não se aplica 

Coletores 

distribuídos nas 

áreas comuns. 

Descontaminaçã

o e reciclagem 

Lâmpadas LED 

 

Embalagem 

original ou 

caixa de 

papelão. 

Respeitando o 

limite de 

empilhamento 

máximo. 

 

Identificação: 

LÂMPADAS 

Caixa de Papelão  
Caixa de Papelão 

no Estoque 

Descontaminaçã

o e reciclagem 
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Resíduo 
Acondicionamento e 

identificação 

Armazenamento 

temporário 

Armazenamento 

externo 

Tratamento, 

disposição e 

destinação final 

Sucata metálica (ferrosos 

e não ferrosos) 

 

 

Caixa de 

papelão 

 

Caixa de papelão 

alocada em local 

específico do 

Estoque. 

Caixa de papelão 

alocada em local 

específico do 

Estoque. 

Reciclagem 

Resíduos perigosos: 

resíduos contaminados 

com óleos, graxas, tintas, 

solventes (papel, papelão, 

EPI`s, panos, estopas, 

serragem e varrição de 

fábrica), etc. 
 

Tambor  

 

Identificação: 

RESÍDUO 

CONTAMINAD

O 

Tambor alocado 

em local específico 

do Estoque. 

Tambor alocado 

em local específico 

do Estoque. 

Coprocessament

o 

Óleo lubrificante  

 

Embalagem 

original 

 

Identificação: 

ÓLEO 

LUBRIFICANT

E USADO 

Armazenado 

fechado dentro de 

contenção 

Estoque e/ou 

Engenharia 
Rerrefino 

Resíduo eletrônico  

 

Caixas de 

papelão ou 

pallet com 

stretch 

Pallet com stretch 

no Estoque 
Estoque 

Descontaminaçã

o e reciclagem 

Bitucas de cigarro 

 

Bituqueiras 
Coletor distribuído 

na área externa. 

Coletor distribuído 

na área externa. 
Aterro sanitário 

 C
óp

ia
 c

on
tro

la
da



PGRS 16_Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.docx
Código do documento 2c1cab36-7b82-46d7-9096-d5ad0290dd37

Assinaturas
Vittorio Danesi
vittorio@simpress.com.br
Assinou como parte
Fernando Jose Coutinho Martins
fjmartins@simpress.com.br
Assinou como parte
Cristiano Moreira das Neves
cmneves@simpress.com.br
Assinou como parte
Danielle Mendonça Baquini
danielleb@simpress.com.br
Assinou como parte

Eventos do documento

21 Jul 2020, 10:16:34
Documento número 2c1cab36-7b82-46d7-9096-d5ad0290dd37 criado por FERNANDA MARTIN DEL CAMPO
FURLAN (Conta 5284bc01-d14a-441e-a7b5-cca1db3a8fb7). Email :juridico@simpress.com.br. - DATE_ATOM:
2020-07-21T10:16:34-03:00

21 Jul 2020, 10:19:23
Lista de assinatura iniciada por FERNANDA MARTIN DEL CAMPO FURLAN (Conta 5284bc01-d14a-441e-a7b5-
cca1db3a8fb7). Email: juridico@simpress.com.br. - DATE_ATOM: 2020-07-21T10:19:23-03:00

21 Jul 2020, 10:20:19
FERNANDO JOSE COUTINHO MARTINS Assinou como parte (Conta 92145c7a-430f-4c37-ba0d-31972d36ccb0) -
Email: fjmartins@simpress.com.br - IP: 179.213.219.112 (b3d5db70.virtua.com.br porta: 58286) - Geolocalização:
-23.4761701 -46.8319328 - Documento de identificação informado: 159.187.768-77 - DATE_ATOM:
2020-07-21T10:20:19-03:00

21 Jul 2020, 10:21:46
VITTORIO DANESI Assinou como parte (Conta 0482f0a0-6f60-4c09-9fac-86a913a76929) - Email:
vittorio@simpress.com.br - IP: 201.27.204.98 (201-27-204-98.dsl.telesp.net.br porta: 38196) - Documento de
identificação informado: 008.292.718-99 - DATE_ATOM: 2020-07-21T10:21:46-03:00
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