GUIA DE ASSISTÊNCIA DE CONFORMIDADE
* para a geradores de resíduos perigosos *
Este Guia destina-se a ajudá-lo se o seu negócio/empresa gera resíduos de óleo ou outros resíduos perigosos, em
Massachusetts. Este guia descreve alguns passos fundamentais que você pode tomar para certificar-se de que
você cumpra as regras para as empresas que geram resíduos perigosos. Se você tiver perguntas sobre estas ou
outras questões ambientais, por favor, use as informações de contato e links no final deste Guia.
1) Determine se seu resíduos é perigoso. Este é um primeiro passo crucial para a gestão adequada dos resíduos
perigosos. Há duas maneiras que um desperdício pode ser identificado como perigosas. Os resíduos podem
ser listados nos regulamentos de resíduos perigosos (310 CMR 30.131-136) ou pode ser definida por sua
característica perigosa (inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade). Resíduos de óleo é
regulamentado resíduos perigosos em Massachusetts.
2) Determine o seu classe de gerador. Seu classe de gerador é uma designação que é determinada por duas
atividades: a grau na qual você gerar resíduos perigosos e quanto você armazenar (acumular). Baseado
nestes fatores, você pode ser classificado como um muito pequeno (VSQG), pequeno (SQG) ou (LQG) do
gerador de grande quantidade de resíduos perigosos. A tabela a seguir fornece uma visão geral dos
requisitos do estatuto de gerador.
Muito Pequeno Quantidade (VSQG)

Pequeno Quantidade (SQG)

Grande Quantidade (LQG)

Total de Resíduos Gerado (Mensal)

Menos de 100 kg

>100 kg e <1000 kg

>1000 kg

Agudamente Resíduos Perigosos

Nenhum Permitido

Menos de 1 kg (2.2 libras)

Mais de 1 kg

Até 1000 kg

Até 6000 kg

Sem Limite de Tempo

Até 180 dias

Limite de Acumulação
Limite de tempo de Armazenamento

Sem Limite
Até 90 dias

Nota: 100 kg = 220 libras = 25-27 galões (o peso e o volume real depende do tipo de material)

3) Obter um número de identificação de resíduos perigosos. Se você operar num negócio/empresa que gera
resíduos perigosos ou resíduos de óleo, você deve registrar-se com MassDEP para obter um número de
identificação permanente para gerar legalmente e acumulação de resíduos. Sem este número de
identificação do gerador, seus resíduos não serão aceitas por um transportador licenciado ou instalação de
tratamento/armazenamento/eliminação. Use apenas o número designado para seu local de instalação.
4) Cumprem com os padrões de área de acumulação.
a. Tanques e recipientes acima do solo devem ser sobre uma superfície que não tem rachaduras ou
lacunas e é impermeável para os resíduos perigosos sendo armazenados. Se os recipientes são
empilhados, eles devem ser empilhados em paletes.
b. A área deve ser protegida contra a entrada não autorizada.
c. Área deve ser claramente marcada (por exemplo, por uma linha visível ou fita, ou por uma vedação)
e estar separada de qualquer locais onde os resíduos perigosos é gerado.
d. A área deve ser afixada com um sinal:"Hazardous Waste”, em letras maiúsculos, pelo menos de 2,5 cm.
e. Uma área ao ar livre deve ter contenção secundária, tais como um acostamento de terra ou dique,
que irá realizar qualquer derramamento ou vazamentos em 10% do volume total dos recipientes ou
110% do volume do recipiente maior, consoante o que for maior. Qualquer derramamento deve ser
prontamente removido.
This information is available in alternate format. Call Michelle Waters-Ekanem, Diversity Director, at 617-292-5751. TTY# MassRelay Service 1-800-439-2370
MassDEP Website: www.mass.gov/dep
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5) Cumprem com os regra para recipientes e tanques.
a. Cada recipiente e o tanque devem ser claramente e visivelmente marcado durante todo o período
de acumulação com o seguinte:
-as palavras "HAZARDOUS WASTE”{Resíduos perigosos}
-o nome dos resíduos (por exemplo, “waste oil”{resíduos de petróleo}, “acetone”{acetone})
-o tipo de perigo(s) (por exemplo,“ignitable”{inflamáveis},“toxic,”{tóxicos},“corrosive or reactive”
{corrosivos ou reativos})
-a data em que a acumulação começou (SQG e LQG apenas)
b. Cada recipiente deve estar em boas condições.
c. Resíduos de diferentes tipos devem ser segregados.
-Não misture resíduos de óleo ou óleo combustível com outros resíduos.
-Não coloque resíduos incompatíveis (o que podem reagir um com o outro) no mesmo recipiente.
-Não coloque resíduos em recipientes sujos que ocupara resíduos incompatíveis
d. Recipientes de resíduos incompatíveis davem separados por um berm, dique, ou estrutura
semelhante.
e. Cada recipiente segurando resíduos perigosos deve ser bem fechado durante todo o período de
acumulação, exceto quando os resíduos está sendo adicionado ou removido.
f. Recipientes de resíduos inflamáveis ou reativos devem ser pelo menos 15 metros (50 pés) do
limite da propriedade. Se isto não for possível ou prático, você deve armazenar esses recipientes
em conformidade com todas as leis locais aplicáveis e estatutos. (SQG e LQG apenas)
g. Inspecione sua área de acumulação, pelo menos uma vez por semana para qualquer vazamento
ou a deterioração de seus recipientes. Você deve ter espaço suficiente corredor entre seus
recipientes para permitir inspeções. (SQG e LQG apenas).
6) Transport resíduos perigosos devidamente. Em Massachusetts, todas as transferências de resíduos
perigosos por um gerador de grande ou pequeno devem ser:
a. transportado por uma empresa licenciada para transportar resíduos perigosos e enviado para:
i. uma instalação licenciada de tratamento, armazenamento ou eliminação (TSDF) ou
ii. uma instalação de reciclagem autorizada, e
b. acompanhado de um documento de transporte, chamado “Uniform Hazardous Waste Manifest”.
{manifesto de resíduos perigosos uniforme}.
c. Se você é um VSQG e não estiver usando um transportador licenciado, mas está transportando
seus próprios resíduos, você pode usar (mas não é obrigado a usar) uma forma manifesta.
Você deve, no entanto, manter um registro do tipo e quantidade, bem como a data, do
transporte e tratamento ou eliminação dos seus resíduos. Você vai precisar de prova, a contar da
recepção dos resíduos pela facilidade ou gerador. Você deve manter recibos ou registros de
análise de resíduos e manifestos de resíduos enviados pelo menos 3 anos.
Informações de contato e links da website computador:
•
•

•
•

Útil informação e orientação sobre o programa de resíduos perigosos de Massachusetts em:
http://www.mass.gov/eea/agencies/massdep/recycle/hazardous/
Regulamentos de resíduos perigosos (310 CMR 30.000) em:
(http://www.mass.gov/eea/agencies/massdep/recycle/regulations/310-cmr-30-000.html), ou encomendar
uma cópia oficial do livraria do estado em Boston (617-727-2834) ou Springfield (413-784-1376).
Ligar para a linha de assistência MassDEP conformidade de resíduos perigosos: 617-292-5898.
Entre em contato com a MassDEP nordeste Escritório Regional em 205B Lowell Street, Wilmington, MA
01887 (http://www.mass.gov/eea/agencies/massdep/about/contacts/northeast-region.html), ou pelo
telefone em 978-694-3200.
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