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RESUMO

A problemática da geração insustentável de resíduos, relativa tanto ao uso e consumo, quanto aos descartes, foi sensibilizando o homem, até que 
no século XX percebeu-se a existência de uma crise que englobava escassez de recursos naturais e a problemática da poluição. A gestão de 
resíduos sólidos em oficinas mecânicas é algo a ser considerado por toda a sociedade, principalmente pelo fato de que alguns contaminantes 
podem prejudicar o meio ambiente, gerando danos irreparáveis. É importante ressaltar que os resíduos gerados em oficinas mecânicas, se 
manuseados incorretamente são prejudiciais à saúde pública e ao meio ambiente A geração de resíduos dentro de uma empresa de transporte 
coletivo é um fenômeno inevitável e ocorre diariamente em quantidades e composições que podem gerar impactos ambientais, além causar 
possíveis danos ao ser humano de forma direta quando a manipulação de produtos como óleos, fluidos de radiadores e abrasivos é efetuada de 
forma inadequada, acarretando vários problemas de saúde, bem como, de forma indireta pela contaminação da água, prejudicando seu uso, 
assim também, podendo causar efeitos tóxicos à vida aquática, afetar o solo e, por percolação, degradar a qualidade das águas do lençol freático 
contribuindo com o desequilíbrio ambiental. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi quantificar e classificar os resíduos sólidos gerados na oficina 
mecânica em uma empresa de transporte coletivo no município de São José – SC. Após a identificação destes resíduos eles foram classificados, 
conforme a NBR-10.004/04 da ABNT, a fim de facilitar a análise posterior. Dos vinte resíduos identificados na oficina mecânica, 65% destes foram 
classificados como sendo resíduos Classe l, 20% corresponderam a resíduos da Classe II-B e 15% da Classe II-A, respectivamente. O óleo 
lubrificante usado foi o resíduo mais gerado no período analisado, classificado como, resíduo Classe l, por apresentar toxicidade ao meio 
ambiente e à saúde pública. A importância da gestão de resíduos sólidos em uma empresa de transporte coletivo, em especial atenção na área de 
almoxarifado, é perceptível e de extrema relevância. A implantação de medidas voltadas a gestão ambiental em oficinas mecânicas, impactam 
positivamente na imagem da empresa, e são capazes de gerar resultados significativos ao crescimento econômico do empreendimento.
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