
ITEM DE VERIFICAÇÃO SIM NÃO N/A OBSERVAÇÃO

Existem vazamentos em registros e torneiras?

Existe alguma medida para a utilização racional de água e a 

redução do consumo próprio de energia elétrica?

Os reservatórios de água estão bem conservados, tampados e 

são lavados regularmente?

Os filtros de bebedouros são substituídos semestralmente?

Existe acúmulo de água nos locais de armazenamento 

(tambores, baias, etc) e outros locais propícios à proliferação 

de insetos?

Armazena e destina corretamente o resíduo proveniente da 

manutenção de ar condicionado (manta, filtros, peças)

As baterias automotivas e estacionárias estão armazenadas 

em local coberto, ventilado e protegido contra impactos 

acidentais?

A solução de bateria com vazamento, quando retirada, é 

armazenada em recipiente plástico?

Não existe indício de derramamento de solução ácida no local?

O lixo é adequadamente depositado em coletores específicos 

para cada tipo de resíduo? 

Existe compartimento para o depósito temporário da coleta 

seletiva de lixo?

Sobras de brita, tijolo ou areia para uso em construção e 

reformas estão armazenadas adequadamente?

Existem pequenos resíduos, porcas, conectores, espalhados 

pelo pátio?

O local de armazenamento é mantido limpo e organizado? 

*Verificar se existe ambiente favorável à proliferação de 

insetos, roedores, e animais peçonhentos

Os equipamentos com óleo isolante estão armazenados 

corretamente?

Os tambores estão devidamente identificados com o nome do 

produto e/ou resíduo que contenha? Não devem conter 

identificação de outras empresa

Existe indício de vazamento de óleo isolante?

Possui recipientes adequados para armazenamento de 

equipamentos com vazamento de óleo (bandejas, sacos 

plásticos de alta resistência, etiquetas, serragem no local de 

armazenamento e nos veículos - KIT PAE)?

Os isoladores íntegros estão separados por tipo e 

armazenados em engradados de madeira? *Pode ser em local 

descoberto
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Os isoladores quebrados estão acondicionados em recipientes 

identificados?

As lâmpadas queimadas estão embaladas e armazenadas em 

local coberto?

As lâmpadas estão acondicionadas em caixas de papelão 

devidamente identificadas?

As lâmpadas quebradas, casquilhos e os tubos de descarga 

estão acondicionados em sacos plásticos de alta resistência e 

dentro de recipientes?

Existem indícios de descarte de lâmpadas em aterros, lixões 

e/ou cursos d'água?

Existe lavador de veículos com caixa separadora de água e 

óleo e piso impermeabilizado?

Os resíduos da caixa separadora de água e óleo são recolhidos 

e destinados corretamente?

O armazenamento de equipamentos novos e inservíveis é 

realizado de forma distinta?

Existem indícios de contaminação do solo nos locais de 

manutenção, depósitos e pátios?

Armazena adequadamente em área coberta, os pneus 

substituídos?

Destina adequadamente os pneus substituídos?

Os pinos com roscas e as roscas, quando separadas dos 

pinos, estão armazenados em recipientes e identificados?

Os postes estão armazenados em áreas cercadas?

O local de armazenamento é mantido limpo e organizado? 

*Verificar se existe ambiente favorável à proliferação de 

insetos, roedores, e animais peçonhentos

Os postes estão armazenados corretamente? *Verificar se os 

postes de madeira não estão em contato direto com o solo, e 

se os postes DT não estão com coxo virado para cima

Existe no prédio um depósito para produtos químicos, 

inflamáveis e agrotóxicos?

O local de armazenamento é mantido trancado?

O local de armazenamento possui boa ventilação?

Os produtos inflamáveis estão distantes de fontes de ignição, 

de calor, e de produtos oxidantes ou materiais sujeitos a 

incêndio (madeira, papel etc)?

Os produtos químicos e tóxicos possuem ficha de 

especificação (FISPQ)?

PINO DE ISOLADOR

POSTE

PRODUTOS QUÍMICOS (agrotóxicos, tintas, solventes, combustíveis etc)

LÂMPADA

LIMPEZA DE VEÍCULO

PNEU
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As embalagens dos produtos químicos, inflamáveis e tóxicos 

estão em bom estado de conservação e  devidamente 

vedadas, evitando a possibilidade de vazamento do líquido ou 

a emissão de vapores propícios à ocorrência de incêndio? 

É feita a correta disposição e destinação final de embalagens 

vazias diversas de produtos químicos e tóxicos tintas, biocidas 

etc? 

Os circuitos elétricos do depósito são de materiais especiais 

para evitar atmosfera propícia à ocorrência de incêndio?

O depósito possui bacia de contenção ou piso 

impermeabilizado com ressalto ou recipiente adequado para a 

contenção? *Verificar a possibilidade de escoamento do 

resíduo para a rede pluvial.

É feito o correto acondicionamento e a disposição final das 

embalagens de produtos químicos?

Na dedetização, desratização, descupinização são utilizados 

produtos licenciados?

Foi observada a licença do prestador de serviço para a 

aplicação do produto químico?

Os produtos utilizados são adquiridos com emissão de receita 

agronômica?

Na limpeza dos prédios são utilizados produtos 

biodegradáveis?

Não existe indício de queima de lixo ou de resíduo resultante 

de capina?

É feita a destinação correta dos resíduos de poda das áreas 

internas?

As áreas verdes são conservadas limpas? *Verificar a 

existência de entulhos, sucatas, acúmulo de lixo, mato etc.

Existe local apropriado para o armazenamento de reatores?

Os reatores fabricados antes de 1982 estão acondicionados 

em sacos plásticos de alta resistência e em recipientes?

Os sacos plásticos com equipamentos que estão com 

vazamento estão armazenados em recipientes devidamente 

identificados?

As sucatas impregnadas com óleos ou produtos químicos 

estão bem acondicionadas e separadas das demais?

Os materiais estão armazenados separadamente dentro de 

recipientes identificados e em área coberta?

Possui pessoal treinado no MOPE para a movimentação e 

transporte de produtos perigosos?

O transporte é feito em veículo adequado?

TRANSPORTE DE PRODUTO PERIGOSO

QUEIMA DE RESÍDUOS / DESTINAÇÃO

REATOR DE LÂMPADA DE IP

SUCATA METÁLICA

SUCATA DE CHUMBO
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Os veículos adequados possuem recipientes para conter 

vazamentos dos equipamentos com óleo durante o transporte e 

manuseio?

O vidro quebrado está armazenado em recipientes 

identificados?

VIDRO


