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1. OBJETIVO 

Definir a sistemática para o gerenciamento dos resíduos sólidos e efluentes, gerados nas 

atividades desenvolvidas pela Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS. 

1.1 Dados: Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, CPNJ 00.624.964/0001-00 

situada na avenida Torquato tapajós, N°6100, Flores, Manaus – AM, CEP: 69.058-830, 

Fone: (92)3303-3201. 

1.2 Atividade Desenvolvida: Comercialização e Distribuição de Gás Natural canalizado 

para os diversos segmentos em conformidade com a legislação vigente. 

 

2. REFERÊNCIAS 

2.1 Resolução CONAMA n.º 275, de 25 de abril de 2001. Estabelece código de cores para 

diferentes tipos de resíduos; 

2.2 Resolução CONAMA n.º 307, de 05 de julho de 2002. Gestão dos resíduos da 

construção civil; 

2.3 Lei n.º 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

2.4 NBR 10004/2004 Classificação de Resíduos Sólidos;  

2.5 NBR 10005/2004 Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos 

2.6 NBR 10006/2004.Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos 

sólidos; 

2.7 ABNT NBR ISO 14001 2015 – Sistemas da Gestão Ambiental;  

2.8 NORCIG.SMS.02 – Ação Corretiva; 

2.9 NORCIG.SMS.04 – Análise Preliminar de Risco-APR; 

2.10 NORCIG.SMS.05 – Aspectos e impactos; 

2.11 NORCIG.SMS.06 – Requisitos Legais e outros requisitos; 

2.12 NORCIG.SMS.10 – Investigação e Análise de Acidentes, Incidentes e Desvios; 

2.13 NORCIG.SMS.11 – Diretrizes de Segurança Meio Ambiente e Saúde para Contratos. 
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3. ABRANGÊNCIA 

Este plano abrangerá todos os departamentos que fazem parte do escopo de 

comercialização e distribuição de gás natural canalizado da Companhia de Gás do 

Amazonas - CIGÁS. 

4. DEFINIÇÕES 

4.1 Armazenamento Temporário – Estocagem temporária de resíduos para futuro envio 

para processos de reciclagem, recuperação, reutilização, tratamento ou disposição final 

adequada, desde que atenda aos requisitos legais e de SMS. 

4.2 Caracterização – Definição das características de um resíduo através de amostragem 

representativa e análise dos componentes. 

4.3 CATRE – Central de Armazenamento Temporário de Resíduos. Área destinada à 

armazenagem temporária de resíduos até sua adequada destinação. As características 

específicas dessas instalações físicas estão descritas ao longo deste procedimento. 

4.4 CITY GATE – Estação de Recebimento de Gás Natural 

4.5 Coleta Seletiva – Operação de recolhimento, segregação e preparação para o 

transporte e destinação final. 

4.6 Disposição Final – Encaminhamento de resíduos para seu destino final de forma 

conveniente, conforme requisitos legais, normas técnicas e diretrizes contratuais, buscando 

minimizar os usos à saúde, à segurança das pessoas e a prevenção da poluição ao meio 

ambiente. 

4.7 Documento – Informação e o meio no qual ela está contida. 

4.8 Efluentes - despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos; 

4.9 ETE - Estação de Tratamento de Efluentes; 

4.10 Fonte Geradora - Toda atividade, processo industrial ou comercial capaz de produzir 

resíduo; 
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4.11 Formulário – Documento utilizado para registrar dados requeridos pelo sistema de 

gestão da qualidade. 

4.12 Gerenciamento de Resíduos: Conjunto de ações integradas com objetivo de reduzir a 

geração de resíduos, elaborar e manter atualizado a matriz de resíduos, as fontes de 

geração e o controle de tratamento ou disposição final; 

4.13 Processo Gerador de Resíduo – Toda atividade integrante de um processo de 

trabalho identificado no levantamento de aspectos e impactos ambientais com potencial de 

produzir resíduos.  

4.14 Reciclagem – É o processo em que há a transformação do resíduo sólido que não 

seria aproveitado, mudando seu estado físico, físico-químico ou biológico, atribuindo 

características ao resíduo para se tornarem novamente matéria-prima ou produtos. 

4.15 Registro – Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de 

atividades realizadas. 

4.16 Resíduos Sólidos – São materiais heterogêneos, (inertes, minerais e orgânicos) 

resultantes das atividades humanas e da natureza. 

4.17 Resíduos Industriais – Resíduos resultantes dos processos industriais, inclusive os 

líquidos, que por sua característica peculiar não possam ser lançados nas redes de esgoto 

ou corpos d’água, não sendo passíveis de processos convencionais de tratamento. Estão 

incluídos os resíduos gerados nos sistemas de tratamento de efluentes e emissões 

atmosféricas. 

4.18 Resíduos Perigosos ou Classe I – Resíduos que, em função de suas propriedades 

físicas, químicas e infectocontagiosas podem apresentar riscos à saúde pública, provocando 

ou contribuindo, de forma significativa, para um aumento de mortalidade ou incidência de 

doenças. Podem também apresentar riscos ao meio ambiente, quando manuseados e 

dispostos de maneira inadequada, serem inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e 

patogênicos, conforme definido na Norma ABNT NBR 10.004 – Resíduos Sólidos. 
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4.19 Resíduos Não-Inertes ou Classe II A – Resíduos que não se enquadrem nas Classes 

I ou II B, e que possuem propriedades específicas (combustibilidade, biodegradabilidade 

e/ou solubilidade em água) conforme definido na Norma NBR 10.004 – Resíduos Sólidos. 

4.20 Resíduos Inertes ou Classe II B – Resíduos que quando amostrados de forma 

representativa e submetidos a contato com água a temperatura ambiente, não tiveram seus 

constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões preconizados pela 

NBR – 10.006, exceto quanto ao aspecto, cor, turbidez e sabor. 

4.21 Resíduos Não Perigosos – Incluem os resíduos inertes e não-inertes com duas 

classificações pela ABNT NBR 10.004 – Resíduos Sólidos: Classe II A e Classe II B. 

4.22 Resíduos Eletrônicos –  São equipamentos para o processamento centralizado de 

dados (Macrocomputadores (mainframes), Minicomputadores, Unidades de impressão); 

Equipamentos informáticos pessoais, Computadores pessoais (CPU, Mouse, ecrã e teclado 

incluídos), Computadores portáteis “laptop” (CPU, Mouse, ecrã e teclado incluídos), 

Computadores portáteis “notebook”, Computadores portáteis “notepad”, Impressoras, 

Copiadoras, Máquinas de escrever elétricas e eletrônicas, Calculadoras de bolso e de 

secretária, Outros produtos e equipamentos para recolher, armazenar, tratar, apresentar ou 

comunicar informações por via eletrônica, Sistemas e terminais de utilizador, Telex, 

Telefones, Postos, telefônicos públicos, Telefones sem fios, Telefones celulares, 

Respondedores automáticos, Outros produtos ou equipamentos para transmitir som, 

imagens ou outras informações por telecomunicação.  

4.23 Reutilização - Uso de um produto ou material mais de uma vez na sua forma original e 

para o mesmo propósito. 

4.24 SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1 DIRETORIA (DIREX, DIRTC, DIRAF)  

a) Apoiar na implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes, 

garantindo recursos necessários o seu atendimento. 
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5.2 GESTORES E COORDENADORES (Todos os departamentos) 

a) Assegurar o atendimento das orientações descritas neste plano, por suas equipes e 

terceiros sob sua responsabilidade;  

b) Sensibilizar a força de trabalho na preservação do meio ambiente, alertando para o 

consumo consciente, atentando para redução, segregação e destinação dos resíduos 

gerados; 

c) Informar à GQSMS sobre a necessidade da destinação correta de resíduos 

armazenados fora da Central de Armazenamento Temporário de Resíduos - CATRE.  

 
5.3 GEFIN (Suprimentos) 
 
a) Efetuar cotação para contratação de empresas prestadoras de serviço de coleta, 

transporte e destinação de resíduos e efluentes internos e externos, obedecendo aos 

requisitos legais aplicáveis e diretrizes descritas na NORCIG.SMS.11 –Diretrizes de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos; 

b) Assegurar que os colaboradores terceiros que atuam especificamente no manuseio e 

transporte de resíduos e efluentes gerados na CIGÁS, sejam capacitados para executar tais 

atividades. 

5.4 GQSMS (Todos os colaboradores) 

a)  Assegurar a Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes – GRSE na Companhia de Gás do 

Amazonas; 

b) Solicitar a contratação de empresas licenciadas de acordo com a legislação vigente, para 

prestação do serviço de destinação dos resíduos gerados na companhia;  

c) Propor soluções adequadas para reduzir a geração de resíduos na fonte geradora, 

estabelecendo providências tais como mudanças de procedimentos e substituição de 

produtos auxiliares, alteração dos materiais utilizados, alterações tecnológicas, etc.; 

d) Implementar e monitorar o programa de coleta seletiva de resíduos na Companhia de Gás 

do Amazonas - CIGÁS, obedecendo aos critérios da resolução CONAMA n.º 275 de 25 de 

abril de 2001; 
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d) Verificar semanalmente a organização, limpeza, segregação e acondicionamento de 

resíduos nos departamentos da CIGÁS; 

e) Orientar os responsáveis pela segregação e armazenamento interno dos resíduos; 

f) Monitorar a Central de Armazenamento Temporária de Resíduos - CATRE, de modo a 

assegurar que a empresa responsável realize a coleta, sempre que necessário para 

destinação adequada. 

g) Monitorar os indicadores internos de desempenho em SMS relacionados ao meio 

ambiente, inserindo os dados de gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes no Relatório 

Mensal de QSMS; 

h) Responsabilizar-se legalmente pelo Plano de Gerenciamento de Resíduo Sólidos; 

i) Responsabilizar-se pela revisão anual do PGRS. 

  

5.5 COLABORADORES   

a) Manter a organização e limpeza de sua área de trabalho; 

b) Praticar a Coleta Seletiva, descartando os resíduos gerados em suas atividades, nos 

coletores específicos para cada tipo de resíduo; 

c) Colaborar para o consumo consciente de materiais e redução dos resíduos gerados, 

fazendo o reaproveitamento sempre que possível; 

d) Registrar em FCA, quando da observância sistêmica de situações incorretas no descarte 

dos resíduos e efluentes gerados. 

5.6 CONTRATADAS 

a) Atender os requisitos legais aplicáveis ao escopo do contrato, e orientações descritas na 

NORCIG.SMS.11; 

b) Classificar os resíduos da construção atendendo a Resolução CONAMA n° 307 de 

05/07/2002 – Gestão dos Resíduos da Construção Civil, recolhendo, segregando e 

destinando diariamente de acordo com as classes a que pertencem; 
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c) Descartar os efluentes gerados nas atividades desenvolvidas de acordo com as 

legislações vigentes. 

d) Colaborar para o consumo consciente e coleta seletiva dos resíduos gerados, fazendo o 

reaproveitamento sempre que possível; 

e) Utilizar EPIs adequados para o manuseio de resíduos e efluentes gerados em suas 

atividades; 

6. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes tem por finalidade o 

estabelecimento de regras para: 

 

a) Identificação, classificação dos resíduos e medidas para redução, reutilização e 

reciclagem dos resíduos; 

b) Medidas para triagem e acondicionamento; 

c) Caracterização e quantificação dos resíduos; 

d) Transporte e Transbordo dos resíduos; 

e) Destinação dos resíduos; 

f) Monitoramento e registro de dados; 

g) Ações corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou 

acidentes; 

h) Sensibilização Socioambiental; 

i) Emergência Ambiental 

 

6.1 IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES, MEDIDAS 

PARA REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS.  

6.1.1 Todos os resíduos e efluentes gerados na Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, 

identificado na tabela abaixo, é classificado seguindo as especificações descritas nas NBRs 

10004/2004 - Classificação de Resíduos Sólidos, 10005/2004 – Procedimento para obtenção 

de extrato lixiviado de resíduos sólidos e 10006/2004 – Procedimento para obtenção de 

extrato solubilizado de resíduos sólidos da ABNT. 
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RESÍDUO 
CLASSIFICAÇÃO 

(ABNT 10004) 

PAPEL / PAPELÃO NÃO CONTAMINADO (RECICLÁVEL) II A 

PLÁSTICOS E MATERIAIS PLÁSTICOS NÃO CONTAMINADOS 
(EXCETO BOMBONAS) 

II B 

 LIXO COMUM (MATERIAL NÃO RECICLÁVEL) II A 

RESÍDUOS ORGÂNICOS (RESTOS DE ALIMENTOS) II B 

LÂMPADAS FLUORESCENTES (VAPOR DE MERCÚRIO) I 

PILHAS CONTENDO CHUMBO, CÁDMIO OU MERCÚRIO I 

RESÍDUOS DE TINTAS E/OU BORRAS DE TINTA BASE 
SOLVENTE 

I 

ÓLEOS LUBRIFICANTES USADOS I 

EFLUENTE SANITÁRIO/ESGOTO SANITÁRIO I 

ELETROELETRÔNICOS, RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS I 

EMBALAGENS DE GASES REFRIGERANTES DO GRUPO A1 II A 

 
Nota: Caso não seja possível a caracterização destes resíduos, ou se o resíduo Classe II 

estiver contaminado com resíduos Classe I, os mesmos são classificados e receberem 

tratamento e disposição final para Classe I.  

 

6.1.3 Após a identificação dos resíduos e efluentes são tomadas medidas para redução, 

reutilização e reciclagem, como por exemplo a segregação, que é o ato de separar os 

resíduos na fonte da geração, com a finalidade principal de: 

a) Reduzir os acidentes por perfuro cortantes; 

b) Reduzir risco a saúde; 

c) Diminuir custos de gestão; 

d) Permitir a realização de programa de reciclagem ou reutilização. 
 

6.1.3 COLETA DOS RESÍDUOS E EFLUENTES 

6.1.3.1 Os resíduos sólidos gerados, devem ser depositados nos coletores identificados por 

cores padrão e placa/adesivo conforme descrito no quadro abaixo. 
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6.1.3.2 Os resíduos sólidos depositados nos coletores disponíveis na sede, deverão ser 

transportados e acondicionados até a CATRE - Central de armazenamento temporário da 

CIGÁS. Quando alcançam um volume considerável para retirada, deverão ser coletados e 

destinados por empresas licenciadas pelo órgão ambiental. 

6.1.3. 3 Os resíduos contaminados e óleos lubrificantes usados, oriundos das Estações (City 

Gate) de Mauá e Aparecida, deverão ser acondicionados em tambores disponibilizados no 

local. Periodicamente serão coletados e acondicionados até a CATRE - Central de 

armazenamento temporário da CIGÁS. 

6.1.3.4 – A coleta do lodo gerado no processo de tratamento de efluentes será realizada 

periodicamente quando necessário, por empresa Licenciada pelo órgão ambiental do 

estado. 

6.2 MEDIDAS PARA TRIAGEM E ACONDICIONAMENTO 

6.2.1 As medidas para a triagem e acondicionamento dos resíduos na Companhia de Gás 

do Amazonas – CIGÀS, devem ser realizadas diariamente em baias e/ou caçambas 

estacionárias, por colaboradores devidamente treinados para o manuseio e utilizando os 

EPIs necessários, de forma a prevenir riscos de contaminação e a proliferação de vetores, 

bem como para manter os resíduos que serão reciclados em condições ideais para 

destinação adequada.  

COR PADRÃO RESÍDUOS 

AMARELO METAL 

AZUL PAPEL/PAPELÃO 

VERDE VIDRO 

VERMELHO PLÁSTICOS 

CINZA 

RESÍDUO GERAL NÃO RECICLÁVEL 

OU MISTURADO, OU CONTAMINADO 

NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO. 

MARROM RESÍDUOS ORGÂNICOS 

LARANJA RESÍDUOS PERIGOSOS; 
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6.2.2 A CATRE é devidamente identificada de forma a facilitar o armazenamento dos 

resíduos perigosos e não perigosos, estando sinalizadas, pavimentadas e próximas a 

extintores de acordo com a classe equivalente.  

6.3 CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES  

6.3.1 Para fins de controle, a caracterização e quantificação dos resíduos será realizada 

mensalmente através da planilha de indicador de geração, transporte e disposição dos 

resíduos e efluentes, anexo 3.  

6.3.2 - As cópias dos certificados de destinação dos resíduos e efluentes, serão 

armazenadas conforme controle definido na planilha de controle de registro da qualidade. 

6.3.3 - Anualmente será atualizada a planilha de informações de gerenciamento de resíduos 

com quantitativo de resíduos gerados no ano anterior, conforme informações do ano de 

2017 contidas no anexo 4. 

6.4 TRANSPORTE EXTERNO E TRANSBORDO 

6.4.1 O transporte dos resíduos armazenados na CATRE, devem ser realizados por 

empresas licenciadas pelo órgão ambiental do estado, mantidas em arquivos as cópias dos 

documentos que comprovem esta habilitação. 

6.4.2 Os colaboradores ou terceiros envolvidos nas fases de geração, transporte e de 

destinação final de resíduos perigosos devem conhecer informações técnicas dos produtos 

manuseados, bem como, bem como conhecer as ações de mitigação para preservação do 

Meio Ambiente. 

6.4.3 O transporte dos resíduos gerados, geralmente são executados por veículos da própria 

empresa que realiza a coleta e destinação final dos resíduos, atualmente a CIGÁS trabalha 

com as empresas/transportadora: 

 

a) A.DA SILVA LEITE & CIA LTDA EPP – Manaus Limpa: R. Treze de Maio, 183 - Colônia 

Terra Nova, Manaus - AM, 69093-449, (92) 3658-3364; 

b) Coleta Pública - (SEMULSP) - Av. Brasil, nº 1.335. Compensa / CEP: 69.036-110, (92) 

3216-8150. 
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6.4.4 – O Transporte do lodo gerado na ETE, são realizados por caminhão sugador da 

empresa contratada até a sua destinação final, atualmente a CIGÁS trabalha com as 

empresas/transportadora: 

a) EMOPS CONTROLE AMBIENTAL: Av.Constantino Nery,1771-Flores,Manaus-

AM,69050-000, (92) 3301-4444 

6.5 DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES 

6.5.1 – Qualquer saída de resíduos pela portaria da Companhia de Gás do Amazonas – 

CIGÁS, está condicionada à liberação pela GQSMS. 

6.5.2 – O ciclo de destinação de resíduos e efluentes se conclui quando o transportador 

enviar a Gerência de QSMS da empresa, o certificado de destinação de resíduo, carimbado 

e assinado pelo receptor. 

6.5.3 – A identificação das atuais unidades de destinação final são: 

c) Aterro Municipal de Manaus – Resíduos Orgânicos e Não recicláveis: Localizado 

no km 19 da rodovia AM-010, posicionado espacialmente através das coordenadas 

geográficas S02°57’23.86″ e W60°00’47.62. O Aterro possui licença ambiental de 

operação fornecida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – 

IPAAM. A área estimada é 66 hectares e pertence à Prefeitura de Manaus desde 

1995, Duas concessionárias são responsáveis pela operação do aterro. 

d) Coplast - Química LTDA – Resíduos Plásticos: Av. dos Oitis, 571 - Distrito Industrial I, 

Manaus - AM, 69075-510, (92) 3617-2500 ou (92) 4009-2500 

e) Sovel da Amazônia – Resíduos Papelão: R. Dr. João de Paulo, 600 - Colônia Antônio 

Aleixo, Manaus - AM, 69008-230, (92) 3616-2700 

f) Manaus Limpa – Resíduos contaminados para incineração: R. Treze de Maio, 183 - 

Colônia Terra Nova, Manaus - AM, 69093-449, (92) 3658-3364 

g) COMETAIS – Sucata Métálica: Av. Gov. José Lindoso, 636 - Aleixo, AM, (92) 2121-4600 

h) ITALUX Manaus – Baterias: Av. Torquarto Tapajós, 1720 - Flores, Manaus - AM, 69039-

125, (92) 3234-7111 

https://www.google.com.br/search?tbm=lcl&ei=vmL0W-XHDseZwQSt95yoBQ&q=sovel+endere%C3%A7o&oq=sovel+endere%C3%A7o&gs_l=psy-ab.3...110165.110964.0.111806.5.5.0.0.0.0.192.553.0j3.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.2.379...0i7i30k1j0i7i5i30k1.0.VJoJ-oMVDNI
https://www.google.com.br/search?tbm=lcl&ei=62P0W5_eFsi_wASNzKTQAg&q=cometais&oq=cometais&gs_l=psy-ab.3..0l7j0i30k1l3.225888.226939.0.227139.8.7.0.0.0.0.255.626.0j2j1.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.3.622...35i39k1j0i67k1.0.g-YT6mllnyE
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i) ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ITC-Efluentes: Av. Alfeneiro 3937 - Distrito Industrial, 

Manaus - AM, 69075-520 

NOTA: As unidades de destinação final, poderão sofrer modificações a critério da empresa 

contratada para a prestação do serviço de coleta de resíduos e incineração. 

6.6 MONITORAMENTO E REGISTRO DE DADOS; 

6.6.1 – A fim de assegurar que os resultados pré-determinado sejam alcançados, deverá ser 

realizado semanalmente nas instalações da sede a avaliação da ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA 

E COLETA SELETIVA – OLC - FR.PLCIG.SMS.01.01 (anexo 1), deixando visível a 

avaliação do setor através da figura contida no anexo 2. Os resultados gerais deverão ser 

analisados, e se necessário, enviados as áreas envolvidas para providências.  

6.6.2 - Os registros das avaliações, monitoramento e controle da geração de resíduos e 

efluentes da CIGÁS, serão realizados através de planilhas de controle de registos, 

disponibilizados em meio físico e eletrônico na rede de dados da Companhia. 

 

6.7 AÇÕES CORRETIVAS A SEREM EXECUTADAS EM SITUAÇÕES DE 

GERENCIAMENTO INCORRETO OU ACIDENTES 

6.7.1 – Caso sejam detectadas situações incorretas ou acidentes ao longo no gerenciamento 

dos resíduos gerados pela CIGÁS, deve-se iniciar as tratativas para corrigir e evitar que tais 

situações tornem a ocorrer, seguindo as orientações contidas nas documentações internas 

da companhia.  

6.7.2 - Para situações de gerenciamento incorreto, deverá ser observado as orientações da 

NORCIG.SMS.02 - Ação corretiva, para situações de ocorrências de acidentes devem seguir 

as orientações do Programa de Resposta a Emergência - PRE, e NORCIG.SMS.10 - Análise 

e Investigação de Acidentes Incidentes e Desvios. 

6.8 SENSIBILIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

6.8.1 – A sensibilização socioambiental tem como objetivo informar e esclarecer os 

colaboradores da CIGÁS, sobre os problemas ambientais e suas possíveis soluções, 

procurando transformá-los em participantes ativos na proteção dos valores naturais, se 

tornando com isso, um componente fundamental para a reflexão sobre a preservação do 

meio ambiente. 
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6.8.1.1 – O processo de sensibilização socioambiental será realizado ao longo do ano, 

através de: 

a) Diálogos semanais de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde – DSQSMS, com 

participação dos colaboradores da CIGÁS, onde, além de outros temas, são abordados 

temas ambientais, relacionados a: Aspectos e Impactos, Destinação correta de resíduos – 

Coleta Seletiva, Consumo consciente de energia e água, Reciclagem de papel, entre outros 

temas; 

b) Palestras e ações ambientais durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho e Meio Ambiente – SIPATMAN; 

c) Divulgação de informações semanais ou mensais via e-mail, através do CIGÁS 

Comunica. 

 

6.8.4 – A implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos é realizada após a 

aprovação anual do mesmo, com representantes de todos os departamentos da CIGÁS que, 

por sua vez, disseminam o conhecimento com os demais colaboradores de suas equipes. 

 

7. REQUISITOS DE SMS  

7.1. Atender ao estabelecido nos procedimentos: NORCIG.SMS.11_Diretrizes de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos, NORCIG.SMS.05 – Aspectos e 

Impactos e NORCIG.SMS.06 - Requisitos Legais e Outros Requisitos. 

7.2. É proibido lançar resíduos sólidos e efluentes líquidos emanados de processos 

industriais nos cursos d’água, córregos ou riachos. 

8. REGISTROS 

8.1 Licença de Operação; 

8.2 Certificados de destinação; 

8.3 Registros de O.L.C - ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E COLETA SELETIVA; 

8.4 Planilha de informações de gerenciamento de resíduos com quantitativo de resíduos 

gerados no ano anterior. 



 

 

 

PLANO 
N.º: 

PLCIG.SMS.01 
REV.  

00 
TÍTULO:  

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E 
EFLUENTES - GRSE 

FOLHA: 

16 de 20 
GERÊNCIA: 

GQSMS 

EMPREENDIMENTO: 

CIGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS 
 

Este documento quando impresso sem o devido controle, retirado do seu diretório original ou 

salvo em computador pessoal será considerado uma “cópia não controlada”. 

9.  ANEXOS 

ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE O.L.C (ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E 

COLETA SELETIVA 

ANEXO 2 – DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO SETORIAL DE O.L.C (ORGANIZAÇÃO, 

LIMPEZA E COLETA SELETIVA) 

ANEXO 3 – MODELO PLANILHA CONTROLE RESÍDUOS 

ANEXO 4 - PLANILHA DE INFORMAÇÕES DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS COM 

QUANTITATIVO DE RESÍDUOS GERADOS EM 2017. 
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ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE O.L.C (ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E 

COLETA SELETIVA 

 

                                                                                                                                                 FR.PLCIG.SMS.01.01 
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ANEXO 2 – DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO SETORIAL DE O.L.C (ORGANIZAÇÃO, 

LIMPEZA E COLETA SELETIVA) 
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ANEXO 3 – MODELO PLANILHA INDICADOR DE RESÍDUOS 

 

 



 

 

 

PLANO 
N.º: 

PLCIG.SMS.01 
REV.  

00 
TÍTULO:  

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES - GRSE 

FOLHA: 

20 de 20 
GERÊNCIA: 

GQSMS 

EMPREENDIMENTO: 

CIGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS 
 

Este documento quando impresso sem o devido controle, retirado do seu diretório original ou salvo em computador pessoal será considerado 

uma “cópia não controlada”. 

ANEXO 4 - PLANILHA DE INFORMAÇÕES DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS COM QUANTITATIVO DE RESÍDUOS  

 


