ANEXO 4
PROJETO DE CONTROLE AMBIENTAL DE BARRACÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
Parte superior do formulário

O formulário poderá ser preenchido a mão
1.Nome completo do responsável/presidente pelo barracão  
2.Telefone para contato do responsável pelo estabelecimento:  
3.Endereço completo do estabelecimento:
4.E-mail para contato 
5.O barracão pertence a:
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Cooperativa
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Associação de catadores
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Prefeitura do município
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Outro: ___________
6.Número de funcionários/ * file_4.unknown

thumbnail_4.wmf




7.Turno de trabalho 
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manhã                                    file_6.unknown
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tarde                      file_7.unknown
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noite
8.Horário de trabalho * Horários fixos ou flexível (cada pessoa estabelece sua carga horária)
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Fixo                 file_9.unknown
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Flexível
9.Quantidade de resíduos recebida kg/dia file_10.unknown
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10.Porcentagem de resíduos recicláveis     
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11.Porcentagem de resíduos orgânicos
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12.Local de armazenamento dos resíduos orgânicos
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Tambores                          file_16.unknown
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Sacos plásticos          file_17.unknown
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13.Qual a Razão Social (nome da empresa) do destino do material orgânico separado?  
14.Frequência em que os resíduos orgânicos são levados ao destino final
vezes/mês file_19.unknown
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15.No barracão existe local para fazer compostagem do material orgânico?
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Simfile_21.unknown
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Não
16.Quantas vezes ao dia chegam novas cargas de resíduos coletados? vezes/dia file_22.unknown

thumbnail_22.wmf




17.Quantidade dos Plásticos separados:  kg/dia file_23.unknown
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18.Quantidade dos Papéis separados: kg/dia file_24.unknown
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19.Quantidade dos Metais separados:  kg/dia file_25.unknown
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20.Quantidade dos Vidros separados:  kg/dia file_26.unknown
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21.Especificar em quais subgrupos são divididos os Plásticos:


22.Especificar em quais subgrupos são divididos os Papéis:


23.Especificar em quais subgrupos são divididos os Metais:


24.Especificar em quais subgrupos são divididos os Vidros:


25.Qual a Razão Social (nome da empresa) do destino dos líquidos que sobraram nas garrafas, latas, tambores, etc? 
26.Qual a Razão Social (nome da empresa) do destino dos resíduos como latas de tinta, embalagens de agrotóxicos, seringas, lâmpadas e pilhas, misturados aos demais tipos de resíduos?  
27.Quantidade de mesas de triagem manual  file_27.unknown

thumbnail_27.wmf




28.Quantidade de esteiras mecânicas  file_28.unknown
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29.Quantidade de prensas elétricas  file_29.unknown
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30.Quantidade de prensas manuais  file_30.unknown
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31.Quantidade de empilhadeiras  file_31.unknown
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32.Quantidade de balanças  file_32.unknown
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33.Quantas vezes por mês é feita a manutenção das esteiras?  file_33.unknown
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34.Quantas vezes por mês é feita a manutenção das prensas?  file_34.unknown
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35.Quantas vezes por mês é feita a manutenção das empilhadeiras?  file_35.unknown
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36.Quem é o responsável pela manutenção dos equipamentos?
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Proprietário                      file_37.unknown
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Terceirizado
37.Quantidade de óleo lubrificante gerado na manutenção dos equipamentos (prensa e da empilhadeira)  L/mês file_38.unknown
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38.Qual a Razão Social (nome da empresa) do destino desse óleo?  file_39.unknown
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39.Quem é responsável pela limpeza do galpão?
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Trabalhadores do local                    file_41.unknown
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Terceirizados
40.Qual a freqüência e os produtos utilizados na limpeza dos barracões?
41.Para onde é encaminhado o esgoto?
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Rede coletora de esgoto
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Galeria de águas pluviais
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Fossa e sumidouro
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Outro: __________
42.De que maneira se evita a proliferação de vetores de doenças?
43.O ambiente do barracão é:
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Aberto                      file_47.unknown
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Parcialmente fechado            file_48.unknown
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Totalmente fechado
44.A maior parte do piso do barracão é feito de:
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Concreto
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Cerâmica
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Chão batido
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45.A maior parte do sistema de iluminação do barracão é:
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Natural
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Artificial
46.Construções vizinhas ao barracão * Ao lado esquerdo
file_56.unknown

thumbnail_56.wmf

Residência
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Comércio
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Indústria
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47.Construções vizinhas ao barracão * Ao lado direito
file_61.unknown

thumbnail_61.wmf

Residência
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Comércio
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Indústria
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48.Construções vizinhas ao barracão * A frente
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Residência
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Comércio
file_68.unknown

thumbnail_68.wmf

Indústria
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49.Construções vizinhas ao barracão * Atrás
file_71.unknown

thumbnail_71.wmf

Residência
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Indústria
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