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1 Objetivo 
 Esta instrução técnica descreve os critérios para utilização de big bags (contentores) usados na movimentação, transporte e armazenagem de açúcar, bem como orienta quanto aos procedimentos necessários para devolução dos contentores à filial UT-Copersucar, Unidade de Triagem de Contentores Flexíveis.  
 
2 Condições Gerais  
 
2.1 Os big bags são reutilizáveis, projetados e manufaturados para múltiplos enchimentos 
e esvaziamentos. 
2.2 O diâmetro máximo do big bag cheio é de 1,2 m. 
2.3 Os big bags são envasados com 1200 kg de açúcar. 
2.4 O peso do big bag vazio é em torno de 2,5 a 3,0 kg.  
 3 Condições Específicas 
 3.1 A elevação do big bag para descarga do açúcar ou movimentação deve ser efetuada pelas quatro alças na posição vertical, de maneira que não haja esforço lateral no ponto de fixação da alça no corpo do contentor. Deve ser utilizada talha ou empilhadeira dotada de dispositivo de elevação adequado, sem cantos vivos, para não danificar as alças da embalagem. A elevação por duas ou três alças caracteriza um procedimento inseguro e danifica o big bag. 
 3.2 A utilização de palete para movimentar o big bag com empilhadeira também é recomendado desde que o palete apresente conservação adequada, ou seja: limpo, sem lascas de madeira ou pontas de pregos salientes. 
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 3.3 No caso de queda acidental, o big bag deve ser recolocado na posição vertical, utilizando-se uma corda ou outro material de tecido para laçar as quatro alças. Após utilizar este procedimento e com a ajuda de empilhadeira ou talha, suspender o big bag. As alças que restaram na parte superior não devem ser utilizadas isoladamente para suspender o big bag tombado, pois esta operação pode acarretar o seu rompimento. 
 3.4 Independente de se encontrar vazio ou carregado, o big bag nunca deve ter contato direto com o piso ou carroceria do caminhão. É obrigatório que a carroceria esteja coberta por lona ou plástico resistente em condições adequadas de higiene. 
  3.5 Para facilitar a sua devolução para a UT, após a descarga do açúcar, o big bag deve ser dobrado individualmente, agrupado em malas de cinco unidades, e a seguir a mala deve ser amarrada firmemente nas duas laterais, conforme indicado na Figura 1.  
3.6 Os big bags vazios devem ser armazenados e transportados protegidos contra 
sujidades, intempéries e exposição prolongada ao sol. 
 
3.7 Local de devolução dos big bags: 
 
 UNIDADE DE TRIAGEM DE CONTENTORES FLEXÍVEIS COPERSUCAR 
 Rodovia Anhanguera, km 143,6, s/n – Galpão 5 anexo B 
 Bairro Jardim Olga Veroni, Limeira – SP, CEP 13487-170 
 

Se o remetente for Copersucar S.A., emitir NF de retorno para:  
Razão Social: COPERSUCAR S.A.  
CNPJ: 10.265.949/0036-05  
Inscrição Estadual: 417.196.705.110  

  
Se o remetente for Cooperativa, emitir NF de retorno para:  
Razão Social: Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e 
Álcool do Estado de São Paulo  
CNPJ: 61.149.589/0067-05  
Inscrição Estadual: 417.049.632.111  

 FIGURA 1: Procedimento recomendado para acondicionamento de contentores 
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4 Histórico 
Esta Instrução Técnica cancela e substitui o documento DPLO08-IT-01. 


