SETOR DE HIGIENE PESSOAL,
PERFUMARIA E COSMÉTICOS
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Prefácio

Com vistas ao desenvolvimento sustentável das
empresas ligadas à indústria
de HPPC, o Programa de
Desenvolvimento Setorial
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (PDS/
HPPC) busca promover
a gestão e a difusão de
conhecimento, o acesso
e adequação ao mercado
e avanços em tecnologia
e inovação. Dentro desse
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Lei 12.305/10 – Decreto 7.404/10
propósito, foram criadas as
Cartilhas “Disseminação da
Política Nacional de Resíduos Sólidos e LogísNacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sancionada
tica Reversa de Embalagens Pós Consumo –
pela Lei nº 12.305/2010, que constitui um importante
Implicações e Soluções para o setor de HPPC” marco para o desenvolvimento sustentável brasileiro,
e “Capacitação Sobre a Gestão Sustentável de
pois prevê soluções a problemas ambientais, sociais e
Resíduos Sólidos Industriais e Elaboração de
econômicos decorrentes do manejo inadequado
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
dos resíduos sólidos. A lei, formulada mediante
– PGRS – Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria ampla discussão no Legislativo e com a participação
e Cosméticos”. Trata-se de mais um resultado
dos setores público e privado e da sociedade civil,
do Convênio de Cooperação Técnica e
definiu mecanismos e instrumentos que propiFinanceira firmado entre a Agência Brasileira
ciam, principalmente, a implantação do sistema de
de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a Assologística reversa, dos planos de gestão integrada e
ciação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, de gerenciamento de resíduos sólidos. Ao longo
Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) e o
do documento, estão dispostas informações sobre
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas como planejar, elaborar e implementar esses planos,
Empresas (SEBRAE) para o desenvolvimento
além de como gerir pessoas, realizar a comunicação
do PDS/HPPC.
necessária, promover auditorias, entre outras etapas
estratégicas do processo. A cartilha traz também
A cartilha leva ao conhecimento de micro, pesoluções e experiências valiosas para a melhor
quenas e médias empresas os impactos da Política
compreensão do tema e desenvolvimento do setor.
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Introdução

No ano de 2010 o Congresso Nacional aprovou e o então Presidente da República sancionou a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) o que é um marco na história ao propor inovações e
medidas para mudar os hábitos de uma sociedade que está acostumada a considerar o “resíduo” algo
sem valor. Esta Política cria instrumentos para reduzir os impactos ambientais causados pela destinação
e disposição inadequada de resíduos e rejeitos, envolve TODOS os setores da sociedade (inclusive
consumidores) e os resíduos se tornam bens de valor quando possíveis de reaproveitamento.
A Política dispõe sobre a responsabilidade de todas as esferas da sociedade na participação do gerenciamento dos resíduos sólidos, descentralizando uma competência que antes era quase exclusiva dos
serviços dos governos municipais.
A PNRS tem como principais objetivos instituir a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente
adequado dos resíduos sólidos, com destaque para os seguintes objetivos:
• Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como
disposição final de forma ambientalmente adequada dos rejeitos;
• Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas, desde que sejam
técnica e ambientalmente viáveis. Ao incentivar tecnologias que analisem o ciclo de vida
dos produtos, a PNRS também incentiva o desenvolvimento tecnológico para minimizar
o impacto ambiental;
• Incentivo à indústria de reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e
insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) passa a ser exigido na Política Nacional
(PNRS) e ao ser elaborado propõe um exercício de autocontrole das atividades industriais, na
medida em que cada gerador deverá qualificar e quantificar o que gera em seu processo produtivo
dentro da indústria. Além disso, as medidas indicadas nos PGRS quando aliadas a projetos de P + L
(Produção mais Limpa) podem levar à redução de custos operacionais por meio da redução do uso
e do reaproveitamento de materiais.
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EMPREENDIMENTOS SUJEITOS A ELABORAÇÃO DE PGRS
Estão sujeitos a elaboração do PGRS...
...os geradores de:

Resíduos de
Serviço de Saúde

...os responsáveis por:

Resíduos dos
Serviço Públicos de
Saneamento Básico

Estabelecimentos Comerciais e de Prestação
de Serviços que gerem resíduos perigosos
ou não equiparados aos resíduos
domiciliares pelo poder público municipal

Resíduos de
mineração

Resíduos
industriais

Atividades
agrossilvopastoris, se
exigido pelo órgão
competente do
Sisnama, do SNVS
ou do Suasa

Resíduos de Construção Civil nos termos do
regulamento ou de normas estabelecidas
pelos órgãos do Sisnama

Matéria

Prima I

Matéria
Prima II

Outros

Produto

Embalagens

Terminais, portos,
aeroportos, terminais
alfandegários,
rodoviários e
ferroviários e
passagens de fronteira

Uso do
Produto

Descarte da
embalagem

Válvulas
Gerenciamento
Integrado

Pós-consumo
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2

Como Planejar o Gerenciamento

É comum pensar que o 1° passo para dar início a um projeto seja o planejamento. Contudo, para
se planejar é necessário realizar o DIAGNÓSTICO, sem ele não temos os dados de entrada, não
conhecemos plenamente a situação a ser planejada. Para chegar a qualquer lugar é necessário
saber onde estamos e onde queremos chegar.
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2.1.

COMO REALIZAR O DIAGNÓSTICO

Para realizar o diagnóstico é necessário responder a algumas perguntas:
• Em quais as áreas da empresa o resíduo
é gerado? ORIGEM
• Que tipo de resíduo é produzido?
CARACTERISTICAS
Uma vez analisadas as características, os resíduos
podem ser classificados em:
a) resíduos classe I - Perigosos;
b) resíduos classe II – Não perigosos;
– resíduos classe II A – Não inertes.
– resíduos classe II B – Inertes
• Como este resíduo é acondicionado?
(Tipos de cesto)
• De quanto em quanto tempo é recolhido?
• Para onde vai? Tem um local intermediário? Se sim, o que acontece neste local?
• Quem faz a coleta?
• Como esta coleta é feita?
• Depois de coletado é medido, pesado ou
quantificado? Se sim, onde? De que forma? Por exemplo: Quando o caminhão
de coleta passa pela balança da empresa.

2.1.1.

NÃO PERIGOSO

Geralmente este resíduo é produzido nos
escritórios, restaurantes/lanchonetes, banheiros,
áreas comuns da empresa (corredores, fumódromos, hall de entrada, salas de espera, etc.)
2.1.2.

PERIGOSO

Gerado nos processos industriais e/ou nos
ambulatórios. Em alguns processos o resíduo
perigoso não é gerado.
Para saber se um resíduo é classificado
como perigoso ou não, deve ser seguido o
procedimento de classificação de resíduos de
acordo com a Norma Brasileira NBR
ABNT 10.004/2004.
O laudo de classificação pode ser baseado
exclusivamente na identificação do processo
produtivo, quando do enquadramento do
resíduo nas listagens dos anexos que já estão na
Norma. No laudo de classificação deve constar
a indicação da origem do resíduo, descrição do
processo de segregação e descrição do critério
adotado na escolha de parâmetros analisados,
quando for o caso, incluindo os laudos de
análises laboratoriais. Os laudos devem ser
elaborados por responsáveis técnicos habilitados.
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Quando o resíduo não consta dos anexos
da Norma, normalmente um laboratório,
credenciado pela ABNT deve ser contratado para
realizar a coleta da amostra, e por meio de testes
verificar se o resíduo tem características de:
2.1.2.1. Inflamabilidade
2.1.2.2. Corrosividade
2.1.2.3. Reatividade
2.1.2.4. Toxicidade
2.1.2.5. Patogenicidade
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Ou se
Possui constituintes que são solubilizados
em concentrações superiores ao previsto
no anexo G da mesma Norma (ABNT NBR
10.004/2004).
Pelo fato de ser classificado como perigoso
não significa que não possa ser estudado para
não ser gerado, ou ter sua geração reduzida,
ou ser reutilizado, reciclado ou tratado.

2.2.

MAPEAMENTO

Para qualquer ação de planejamento é IMPORTANTE e NECESSÁRIO conhecer.
• Onde?
• Quanto?
• O que?
É gerado em cada área da empresa.

ADMINISTRAÇÃO

CPD

BWC

ALMOXARIFADO

JARDIM
REFEITÓRIO

LINHA DE MONTAGEM

TORNEARIA E SOLDAGEM

DEPÓSITO

COZINHA

Fonte: www.areaseg.com

MAPA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS POR ÁREA DA EMPRESA

DISPENSA

Resíduos Gerados e Responsáveis por Etapa do seu Gerenciamento
Ano:
COMPOSIÇÃO

RESPONSÁVEL
COLETA
INTERNA

RESPONSÁVEL
COLETA
EXTERNA

QUANTIDADE
(TON)

DESTINAÇÃO

Coletor de
Lixo Seco

Envelopes,
jornais,
rascunhos, etc.

FULANO DE TAL

EMPRESA TAL

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Bombonas/
Tambores

Restos de
Alimentos

FULANO DE TAL

EMPRESA TAL

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

NA

Grama, folhas,
galhos

FULANO DE TAL

EMPRESA TAL

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Fábrica

Tanques/
Bombonas

Álcool Etílico
proveniente
da limpeza
da linha de
produção etc.

FULANO DE TAL

EMPRESA TAL

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Matéria Prima
fora de
especificação

Fábrica,
Recebimento

Bombonas/
Tambores

Produtos
reprovados
ou vencidos

FULANO DE TAL

EMPRESA TAL

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Pilhas e
baterias

Toda empresa

Coletor de pilhas
e baterias

Alcalinas e
baterias
portáteis

FULANO DE TAL

EMPRESA TAL

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

TIPO DE
RESÍDUO

LOCAL DE
GERAÇÃO

ACONDICIONAMENTO

Papéis

Toda empresa

Sobras de
Alimentos

Restaurante/
Lanchonete

Podas de
Jardim

Área externa

Álcool sujo

Ver exemplo de Tabela no Anexo III

Resíduos Perigosos

Resíduos Não Perigosos
e Não Inertes

Mês:
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3

Gestão de Pessoas

Além do diagnóstico e do planejamento é
importante e necessário estruturar o processo
de participação das pessoas. Como o descarte
de resíduos é uma atividade individual e manual,
sem a adesão dos colaboradores (funcionários)
próprios e terceiros, dos visitantes e dos
fornecedores que fazem entrega de insumos,
matéria prima ou prestadores de serviço não
há como obter sucesso.

assegura que o sistema de gerenciamento
de resíduos está implementado e mantido e
deve acompanhar por meio de indicadores
o desempenho do sistema para garantir o
aprimoramento e a melhoria contínua. Por se
tratar de requisito legal, este assunto, deve ser
tratado nas reuniões da diretoria e quando
necessário criam-se funções de coordenadores
para as atividades mais diretas.

Ou seja,TODAS as pessoas que circulam pela
unidade industrial devem perceber, entender e serem
convidadas de forma clara e, se possível, criativa a
fazer a separação dos resíduos naquele local.

3.2

Um container de coleta seletiva pode ser
“contaminado” com resíduos perigosos pela
atitude descompromissada de uma só pessoa.

Fonte: qualidadeonline.wordpress.com

3.1

ENVOLVIMENTO DAS
PESSOAS DA EMPRESA

O sucesso do plano é resultado da somatória
do esforço coletivo. A Direção da Empresa
e as pessoas de TODAS AS ÁREAS devem
estar envolvidas. A alta administração é quem
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Comunicação

Para obter a máxima eficácia e adesão das
pessoas que transitam na empresa, com relação
ao plano de gerenciamento de resíduos, que deve
ser parte do sistema da gestão ambiental, a organização deve estabelecer, implementar e manter
um processo contínuo de comunicação interna
entre os vários níveis e funções da organização.
A organização deve decidir também se
realizará comunicação externa sobre a forma
como segrega e acondiciona seus resíduos
intramuros. Em algumas empresas, a decisão foi
enviar um comunicado àqueles que frequentam
a empresa de modo que eles fiquem informados
sobre o novo sistema de gerenciamento de
resíduos. Assim, por ocasião de uma visita às
instalações da empresa, eles já terão recebido
uma primeira informação sobre o assunto.
Pelo fato da organização planejar processos de
comunicação tanto para o seu público interno,
como para o externo, a comunicação ganha
identidade e a probabilidade de adesão é maior.
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Fonte: rumoaqualidade.wordpress.com
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Na prática a empresa precisa definir também
como vai monitorar a eficiência do sistema.
Algumas empresas fazem a opção por
publicar o resultado da coleta de cada setor
comparativamente, desta forma se estabelece
uma competição entre as áreas para ver quem
faz mais certo.

r
To

Com a comunicação interna o objetivo
é melhorar a conscientização e o
comprometimento dos funcionários e terceiros
em relação à forma como a empresa está
gerenciando seus resíduos. Este processo tem
inicio no descarte, o que faz com que a atitude
de cada um seja de grande importância.

Misturados
Separados
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3.3

GESTÃO À VISTA

A gestão à vista é uma ferramenta que tem como
objetivo disponibilizar as informações de uma
maneira simples e de fácil compreensão, buscando
agilizar o trabalho diário e também a busca por
resultados. Com esta metodologia de divulgação de
resultados é mais fácil atingir um maior número de
pessoas simultaneamente e estabelecer a prática
de compartilhar o conhecimento como parte da
cultura organizacional.

Fonte: magnetoplannoticias.blogspot.com

A prática de gestão à vista serve, por exemplo, para
fornecer dados a um setor e demonstrar a sua
situação em relação à sua organização e limpeza.
Entre as principais vantagens da utilização da
gestão à vista, ela permite uma maior facilidade
de assimilação das informações por parte dos
colaboradores, pois estas estão sob a forma de
gráficos, símbolos e diagramas. Outra vantagem
é o fato de todas as informações estarem
expostas a todos, permitindo a melhor comunicação e consequentemente mais integração.
Tem sido demonstrado que com gestão à vista
temos as informações percebidas por todos e
ocorre o envolvimento e participação de muitos.
Por meio dela as diferenças são expostas, ela
facilita o controle, uma vez que permite a
comparação com os padrões existentes de
forma rápida.
Fonte: Emanuel Edwan de Lima - Mestre em Gestão
Empresarial, Gestor da Qualidade do Inst. Genius www.schnellsoftware.com.br
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3.4.		 MONITORAMENTO
Medir é o primeiro passo para alcançar uma meta. De acordo com a lei (PNRS), em seu Art. 21, o
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deve ter no mínimo:
(...)
VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos
sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos ambientais;
(...)
Para estabelecer as metas de redução, o primeiro passo é saber o quanto e o que é gerado hoje.

Resíduos Gerados e Responsáveis por Etapa do seu Gerenciamento
Mês:
TIPO DE
RESÍDUO

Ano:
LOCAL DE
GERAÇÃO

ACONDICIONAMENTO

COMPOSIÇÃO

RESPONSÁVEL
COLETA
INTERNA

RESPONSÁVEL
COLETA
EXTERNA

QUANTIDADE
(TON)

DESTINAÇÃO

Resíduos Não Perigosos e Não Inertes
Papéis

Toda empresa

Coletor de
Lixo Seco

Envelopes,
jornais,
rascunhos, etc.

FULANO DE TAL

EMPRESA TAL

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Sobras de
Alimentos

Restaurante/
Lanchonete

Bombonas/
Tambores

Restos de
Alimentos

FULANO DE TAL

EMPRESA TAL

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Podas de
Jardim

Área externa

Grama, folhas,
galhos

FULANO DE TAL

EMPRESA TAL

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

NA

Resíduos Perigosos
Álcool Etílico
proveniente
da limpeza
da linha de
produção etc.

FULANO DE TAL

EMPRESA TAL

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Álcool sujo

Fábrica

Tanques/
Bombonas

Matéria Prima
fora de
especificação

Fábrica,
Recebimento

Bombonas/
Tambores

Produtos
reprovados
ou vencidos

FULANO DE TAL

EMPRESA TAL

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Pilhas e
baterias

Toda empresa

Coletor de pilhas
e baterias

Alcalinas e
baterias
portáteis

FULANO DE TAL

EMPRESA TAL

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Ver exemplo de Tabela no Anexo III
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4

Elaboração do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos deverão ser elaborados em
cumprimento ao estabelecido no art. 21 da
Lei Federal 12.305/10, abordando em seu
conteúdo mínimo os seguintes aspectos:
• Descrição do empreendimento ou atividade;
• Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados
ou administrados, contendo a origem, o
volume e a caracterização dos resíduos,
incluindo os passivos ambientais a eles
relacionados;
• Observadas as normas estabelecidas
pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do
Suasa e, se houver o plano municipal de
gestão integrada de resíduos sólidos:
a) Explicitação dos responsáveis em cada
etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;
No art. 22 a Política ainda requer que,
para a elaboração, implementação,
operacionalização e monitoramento
de todas as etapas do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, nelas
incluído o controle da disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos,
será designado responsável técnico
devidamente habilitado.
A empresa deve estar atenta à capacitação
técnica desse responsável técnico para
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garantir que o gerenciamento e a gestão
de resíduos sólidos se mantenha atendendo
aos requisitos, promovendo o desenvolvimento de tecnologias modernas e com
mais benefícios socioambientais.
b) Definição dos procedimentos
operacionais relativos às etapas do
gerenciamento de resíduos sólidos sob
responsabilidade do gerador;
• Identificação das soluções consorciadas ou
compartilhadas com outros geradores;
• Ações preventivas e corretivas a serem
executadas em situações de gerenciamento
incorreto ou acidentes;
• Metas e procedimentos relacionados à
minimização da geração de resíduos
sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e
do Suasa, à reutilização e reciclagem;
• Ações relativas à responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, na forma do art. 31;
No art. 31 a PNRS estabelece que além
das obrigações do plano de gerenciamento
de resíduos sólidos (PGRS) e com vistas a
fortalecer a responsabilidade compartilhada
e seus objetivos, os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes tem ainda
responsabilidade que abrange:

I - investimento no desenvolvimento, na
fabricação e na colocação no mercado
de produtos:
a) que sejam aptos, após o uso pelo
consumidor, à reutilização, à reciclagem
ou outra forma de destinação ambientalmente adequada;
b) cuja fabricação e uso gerem a menor
quantidade de resíduos sólidos possível;
II - divulgação de informações relativas
às formas de evitar, reciclar e eliminar
os resíduos sólidos associados a seus
respectivos produtos;
III - recolhimento dos produtos e dos
resíduos remanescentes após o uso,
assim como sua subsequente destinação
final ambientalmente adequada, no
caso de produtos objeto de sistema de
logística reversa na forma do art. 33;
IV - compromisso de, quando firmados
acordos ou termos de compromisso
com o Município, participar das ações
previstas no plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos, no caso
de produtos ainda não inclusos no
sistema de logística reversa.
• Medidas saneadoras dos passivos
ambientais relacionados aos resíduos sólidos;
• Periodicidade de sua revisão, observado, se
couber, o prazo de vigência da respectiva
licença de operação a cargo dos
órgãos do Sisnama.
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Em resumo:

Elaboração do plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Conteúdo Mínimo
DESCRIÇÃO DA
EMPRESA

DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS E PASSIVOS
Origem

Nome:

Volume

Caracterização

Tem passivo ambiental relacionado?

NOME DO
RESPONSÁVEL*

Sim? Não? Qual?

Razão Social:
Atividade:
Fabricação de
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Cidade:
Estado:
Telefone:
Responsável pelo
Empreendimento
Nome:
Cargo:
CREA:
Telefone:
E-mail:
Responsável Técnico
Nome:
Cargo:
CREA:
Telefone:
Email:
*Por etapa do gerenciamento: coleta interna, armazenamento provisório, coleta externa, destino final
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PROCEDIMENTO
OPERACIONAL*

SITUAÇÕES INCORRETAS OU ACIDENTES
Ações Preventivas

Ações Corretivas

MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUOS
Geração

Reutilização

Reciclagem

Metas Proced. Metas Proced. Metas Proced.

RESPONSABILIDADE
COMPARTILHADA

PASSIVOS
AMBIENTAIS

Ações Relacionadas

Med. Saneadoras

REVISÃO
DATA
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5

5.1.

Etapas

ESTUDO DO FLUXO INTERNO

Plástico

Plástico

Plástico

Lodos e Lamas de ETA e ETE

Papel/Papelão

Papel/Papelão

Papel/Papelão

Resíduos de TI

Orgânico

Orgânico

Orgânico

Resíduos de Jardim

Entulhos

Entulhos

Entulhos

EPI’s usados

Pilhas

Pilhas/Baterias

Pilhas/Baterias

Óleos

Baterias

Lâmpadas

Lâmpadas

Graxas

Lâmpadas

Pneus

Resíduos de TI

Plástico

Plástico

Entulhos

Papel/Papelão

Papel/Papelão

Pilhas

Orgânico

Orgânico

Baterias

Ambulatorial

Pallets de Madeira

Lâmpadas

Entulhos

Insumos, MP e
Produtos Danificados

Resíduos de TI

Produtos Vencidos

Graxas

EPI’s usados
Material Contaminado Óleos
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Recicláveis Não Perigosos
Recicláveis Perigosos
Não Recicláveis Não Perigosos
Não Recicláveis Perigosos
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Eliminação de Resíduos

Em algumas situações temos a tendência de nos acomodarmos às situações que fazem parte do
nosso dia-a-dia e não nos perguntamos o que pode ser melhorado.
A FAÇANHA DO ESTAGIÁRIO
Uma empresa de nosso setor tinha como padrão receber frascos e válvulas em caixas de papelão,
que depois se tornava resíduo. Ao contratar um estagiário, ele estranhou a quantidade de caixas
de papelão que era descartada no final de cada dia:

Além da quantidade
de material envolvido,
as operações de
recebimento, desembalar,
enfardar as caixas para
depois enviar à área de
resíduos envolvia certa
quantidade de pessoas.

Foi aí que o estagiário perguntou:

Qual o motivo de não serem
usadas caixas retornáveis?

Que inclusive poderiam ser de
papelão! Bastava melhorar a
qualidade do material.
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Com esta atitude, a empresa reduziu a produção de 36 toneladas de
resíduo de papelão. Eles recebiam 100 caixas por dia, cada caixa pesava
1 Kg, ou seja, eram 100 Kg/dia, 3.000 Kg/ mês =3 toneladas/mês= 36 T/ano.

100un/dia

1kg

3t/mês

36 toneladas/ano
A empresa também pode deslocar as pessoas que trabalhavam com as caixas para a área de produção.
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Análise dos 3Rs

Sempre é possível fazer o exercício do estagiário e ao fazer o diagnóstico, conhecendo os resíduos
que são produzidos, perguntar:

Qual o motivo deste resíduo ser gerado?
Será que algo pode ser modificado para que isto não aconteça?

Estas perguntas vão nos levar ao exercício de
REDUZIR. Certamente não conseguimos
reduzir 100%. No que restar, pode-se fazer o
exercício de REUTILIZAR.
Na façanha do nosso estagiário, ele não conseguiu eliminar completamente as caixas, mas sim
substituí-las por embalagens retornáveis, Isto
significa reutilizar.
Em algum momento, ou por requisito legal
(ANVISA), ou por final da vida útil (desgaste), ou
por outros motivos, os materiais são descartados.
Neste momento, se o descarte for de forma
segregada (seletivamente) para alguns existe
tecnologia disponível para RECICLAR.

Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolvem
a alteração de suas propriedades físicas,
físico-químicas ou biológicas, com vistas à
transformação em insumos ou novos produtos,
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes.
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Reutilização: processo de
aproveitamento dos resíduos sólidos
sem sua transformação biológica,
física ou físico-química, observadas as
condições e os padrões estabelecidos
pelos órgãos competentes.

Acondicionamento Interno

8

Quanto mais separado for o acondicionamento dos resíduos, maior é a possibilidade de reutilização
e reciclagem dos mesmos.

Existem diversos tipos de coletores e o importante é escolher aqueles que são os mais adequados ao tipo
e quantidade de resíduos gerados (como foi identificado na fase de diagnóstico).

TIPOS DE CONTAINERS
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9

Definição de Fornecedores
para Destinação/Reciclagem

Para a PNRS as empresas são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do
plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente.
O texto da PNRS também adverte que: “A contratação de serviços de coleta, armazenamento,
transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final
de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas da responsabilidade por danos que vierem a
ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos.”
A PNRS no art. 30 quando fala da Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos,
deixa claro que este gerenciamento integrado torna o produtor responsável pelos impactos ambientais
gerados antes dos insumos e embalagens chegarem à sua fábrica, como também, depois que o
produto sai das suas instalações. (BERÇO ao BERÇO).
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Instrução Normativa
Ibama 13 (Lista de Resíduos)

10

realidades de geração e destinação de resíduos
bastante distintos.

Com a Lista, o IBAMA pavimenta também o
caminho para a implementação do Cadastro
Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos,
que já estará disponível aos usuários do CTF
neste ano (2013).
Inspirada na Lista Européia de Resíduos Sólidos
(Commission Decision 2000/532/EC), a Lista
Brasileira utiliza a mesma estrutura de capítulos,
subcapítulos e códigos daquela lista, tendo sido
adaptadas às fontes geradoras e tipologias de
resíduos à realidade brasileira.

Com a publicação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, tornou-se essencial a padronização da
linguagem e terminologias utilizadas no Brasil
para a declaração de resíduos sólidos, principalmente com relação às informações prestadas ao
IBAMA junto ao Cadastro Técnico Federal.
Sem uma linguagem padronizada para a descrição
dos resíduos sólidos, seria pouco provável tratar
estatisticamente e comparativamente dados
sobre a geração e destinação dos resíduos sólidos
de diferentes empreendimentos e atividades,
e pouco provável também seria agregar estes
dados aos planos de gerenciamento dos
municípios e estados brasileiros, que possuem

A adoção da Lista também facilitará o intercâmbio
de informações no âmbito da Convenção de
Basiléia que dispõe sobre a movimentação
transfronteiriça de resíduos sólidos (exportação,
importação e trânsito). Será possível, apenas a
partir do código do resíduo, classificar o processo
que lhe deu origem e saber se ele contém
elementos e contaminantes perigosos.
A Lista Brasileira de Resíduos Sólidos pode ser
encontrada no ANEXO II.
Fonte: Notícias Ambientais

Lista Brasileira de Resíduos Sólidos é publicada
pelo IBAMA.
http://www.ibama.gov.br/publicadas/lista-brasileira-de-residuos-solidos-e-publicada-pelo-ibama
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11

Transporte

Para o transport
e e outras
etapas do geren
ciamento de
resíduos sólidos
devem ser
observadas as n
ormas
estabelecidas pe
los órgãos
do SISNAMA e
do SNVS e
demais disposiçõ
es
pertinentes da le
gislação
federal e estadu
al. A Norma
Brasileira que est
abelece os
critérios para o T
ransporte
Terrestre de Resí
duos é a
NBR 13221 de F
EV 2003.
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Auditorias
Pré e Pós Contratação

12

Como a Responsabilidade Compartilhada envolve TODO CICLO DE VIDA DO PRODUTO, é
necessário assegurar que o lugar para onde este material está sendo destinado/disposto atenda aos
requisitos legais, seja um reciclador, aterro sanitário, usina de reciclagem operada pela prefeitura local, ou
mesmo, como incentiva a PNRS, uma Cooperativa ou outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.
A ferramenta para diminuir os riscos associados a este tipo de serviço é auditoria de fornecedores antes
mesmo de serem contratados e ainda mais após a contratação.

Convertedores
Processamento
Matéria Prima

Produção
Produto

Outros
Materiais
Matéria
Prima
FLUXO DE
NEGÓCIOS

Distribuição

COMPOSTAGEM
INCINERAÇÃO
ATERRO

Varejo

Reciclagem

REUSO

Consumidores
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Gerenciando com o PDCA

Fazer o gerenciamento requer acompanhar e para tal a ferramenta PDCA é 100% aplicável:

Ciclo PDCA
Ação corretiva
no insucesso
Padronizar e
treinar no
sucesso

Verificar
atingimento
de meta
Acompanhar
indicadores
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Localizar
Problemas

Action
Agir

Plan
Planejar

Check
Checar

Do

Fazer

Estabelecer
planos de
ação

Execução do
plano
Colocar plano
em prática

Os Instrumentos
Econômicos e Financeiros

14

P + L (PRODUÇÃO MAIS LIMPA)

CONCEITO DE P+L

A Produção mais Limpa é a aplicação contínua
de uma estratégia técnica, econômica e
ambiental integrada aos processos, produtos
e serviços, a fim de aumentar a eficiência no
uso de matérias-primas, água e energia, pela
não geração, minimização ou reciclagem de
resíduos e emissões, com benefícios ambientais,
de saúde ocupacional e econômica.

“Uma série de estratégias, práticas e condutas
econômicas, ambientais e técnicas, que evitam
ou reduzem a emissão de poluentes no meio
ambiente por meio de ações preventivas,
ou seja, evitando a geração de poluentes ou
criando alternativas para que estes sejam
reutilizados ou reciclados.”

A Produção Mais Limpa adota uma abordagem
preventiva e pode ser aplicada tanto ao
processo de produção industrial como,
relativamente ao desenho dos produtos, pois
busca direcionar o design para a redução dos
impactos negativos do ciclo de vida, desde a
extração da matéria-prima até a disposição
final. Em relação aos processos de produção,
direciona para a economia de matéria-prima
e energia, a eliminação do uso de materiais
tóxicos e a redução nas quantidades e
toxicidade dos resíduos e emissões. Já em
relação aos serviços, direciona seu foco para
incorporar as questões ambientais dentro da
estrutura e entrega de serviços.
Fonte: 2020 Sustentável - Produção Mais Limpa

Na prática
• Redução ou eliminação do uso
de matérias-primas tóxicas,
• Aumento da eficiência no uso de
matérias-primas, água ou energia,
• Redução na geração de resíduos
e efluentes, e
• Reuso de recursos, entre outros.

Por meio desta ação, as perdas são minimizadas,
o que pode gerar redução de custos no
processo Produção Mais Limpa (P + L). Ver
cartilha ABIHPEC sobre o assunto. Em algumas
situações, trata-se, de medidas simples, como
por exemplo, eliminar embalagens descartáveis,
trocando-as por embalagens retornáveis
(A Façanha do Estagiário).
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Soluções e Experiências

Alguns exemplos de empresas de nosso setor que já visam atender aos requisitos da PNRS:
Fonte: Relatórios de Sustentabilidade das empresas

Desde sua fundação, a Johnson & Johnson pauta a sua gestão pelo compromisso e respeito à
todos os seus públicos.
Diversas iniciativas que visam preservar o meio ambiente e reduzir ao máximo o impacto
ambiental já estão implementadas. Um exemplo é a Fábrica de Plástico, inaugurada em 2011,
e que tem o objetivo de reutilizar o material descartado nos processos fabris, reduzindo
custos e contribuindo com a sociedade nos âmbitos social e ambiental. A operação tem
capacidade de transformar, por mês, 130 toneladas de aparas plásticas, originárias da linha
de produção de absorventes, em grânulos (pellets). Essas aparas são utilizadas na produção
dos cabos das escovas de dente de algumas marcas da Johnson & Johnson, como é o caso da
REACH® ECO, primeira escova dental do mercado brasileiro com parte do cabo feito de
material reciclado pré-consumo.
A Fábrica de Plástico integra a Central de Reciclagem de Resíduos (CRR) da Johnson & Johnson,
que garante a destinação correta de mais de 84% da quantidade de resíduos gerados pelas 11
fábricas que compõem o Parque Industrial de São José dos Campos, interior de São Paulo.
A empresa também adotou opções de embalagens mais sustentáveis para seus produtos,
como é o caso da linha regular de SUNDOWN®, que conta com sua embalagem produzida
a partir de matérias-primas 100% renováveis ou recicláveis. Na sua composição, há 60% de
resina verde, capaz de capturar CO2 da atmosfera (uma tonelada de resina verde capta 2,5 t
de CO2), e 40% de resina reciclada a partir de garrafas HDPE, ajudando a evitar o descarte
desnecessário de resíduos sólidos.
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Essencial para uma vida melhor
Papel Higiênico Compacto
A categoria Family Care se destacou pelo lançamento do papel higiênico Neve Compacto, papel
feito de 100% de fibra virgem, certificada com o selo FSC e cuja compactação de seus rolos
contribuiu com 18% na redução de embalagens. Além disso, Neve vem incorporando atributos
sustentáveis em toda a sua cadeia. Em 2011, por exemplo, desenvolvemos embalagens de Neve
com plástico proveniente de fontes renováveis, o polietileno verde, para uso a partir de 2012.

100% fibra virgem

FSC

Selo FSC

Redução de 18% na embalagem

Fontes renováveis
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Ecodesign
Firme no compromisso de seguir reduzindo o peso e o volume das embalagens e, na medida do
possível, substituir materiais e matérias-primas por recursos renováveis e recicláveis, em 2011, o
Departamento de Embalagem da L’Oréal Brasil redesenhou os frascos dos Cremes de Pentear Elseve,
de L’Oréal Paris, reduzindo seu peso em até 21%, ao mesmo tempo que trouxe aumento da resistência.
Esse movimento não é novo: em 2008, a L’Oréal Brasil reavaliou o design e a concepção de embalagem
de dez produtos de sua linha de fabricação, com o objetivo de reduzir a quantidade de resina plástica
empregada. Em quatro anos, a mudança reduziu o nosso consumo em 400 toneladas de resina. 21% de
peso reduzido em 2011 com o redesenho de embalagens de Creme para Pentear.
REDESENHO E REDUÇÃO
Outras inovações a serviço da redução dos impactos ambientais na produção são:
• A redução de peso e de gramatura nas embalagens de diversos produtos;
• Na fábrica de São Paulo, o uso de caixas de papelão fabricadas pela ARTVINCO utilizando
bagaço de cana reduz em até 50% a quantidade de polpa de madeira usada nas embalagens.
Além disso, qualquer sobra de material do processo é utilizada como combustível na caldeira
da ARTVINCO, de modo que 100% da cana de açúcar são aproveitados;
• O uso do polietileno em todas as embalagens e a substituição de caixas de papelão comum por
filmes de polietileno no transporte das linhas de desodorante bí-O e Moderato, da marca Garnier.
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Uma das primeiras iniciativas da Natura em relação à gestão de resíduos foi o lançamento, em
1983, dos refis para diversas linhas de produtos. Desde então, a Natura contabiliza várias ações
pioneiras, incluindo em 2000, a criação de uma central de resíduos em Cajamar para processar o
resíduo dos escritórios e das fábricas, garantindo a melhor destinação possível a esses materiais.
Atualmente, visando aprimoramento contínuo da gestão de resíduos, a Natura vem ampliando seus
esforços para implementar um programa de gestão de resíduos que contemple grande parte da
sua cadeia de valor. Os focos dessa estratégia são: (i) reduzir a geração de resíduos sólidos e rejeitos
na cadeia produtiva; (ii) ampliar o uso de material reciclado pós-consumo e (iii) estruturar cadeias
de fornecimento de materiais recicláveis eficientes, com a premissa de inclusão de cooperativas de
catadores, pagamento de preço justo pelos materiais e rastreabilidade da cadeia. Há esforços ainda
direcionados a conscientizar e engajar os públicos de relacionamento da empresa sobre a correta
destinação dos resíduos, orientar projetos internos para que considerem as oportunidades e desafios
relativos aos resíduos, desde sua concepção, e ações de educação para o consumo consciente.
Ações práticas voltadas ao uso de material reciclado pós consumo incluem, por exemplo, a
produção, desde 2011, de frascos da Linha Ekos com 50% de PET e de cartuchos que levam em
sua composição 40% de papel reciclado pós-consumo.
Em outros casos, priorizamos a eco eficiência e a redução dos materiais na fonte. Exemplo disso foi a
diminuição das caixas de transporte que têm em sua composição um alto percentual de material reciclado.
Iniciativas com foco em aumentar a conscientização do consumidor, contemplam a tabela
ambiental que acompanham nossos produtos, informando os dados de origem, a transformação e
o percentual de certificação das matérias-primas, a quantidade de material reciclado e reciclável na
embalagem e ainda o número de refilagens recomendadas para o produto.
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Conclusões

Fazer o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos intramuros (gerados no processo produtivo) é principalmente tomar o controle das perdas. Não faz mais sentido pensar que quem está interessado
neste assunto seja apenas os ambientalistas, mas sim os responsáveis pela área financeira.
Os resultados financeiros, a imagem da empresa, a moral da equipe de trabalhadores, e a
minimização de risco do negócio justificam investir neste assunto. Além disto, trata-se agora
de requisito legal, podendo trazer multas de valor considerável. Se cada empresa fizer sua
parte, a soma das atitudes de cada uma resultará em ganhos para todos: Empresas, Catadores,
Cooperativas, Governo, enfim a Sociedade.
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA
ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS
Fonte: Proposta para os Termos de Referência dos Planos
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – CNI / FLORA
TECNOLOGIA,2012.

1

Introdução

O presente Termo de Referência visa orientar a elaboração dos Planos de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos individuais e coletivos e integrados, sendo motivados e justificados para atender
as exigências previstas pela Lei Federal n° 12.305, de 2 de agosto de 2012, e seu Decreto Federal
Regulamentador nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.
Os planos deverão observar a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamentos dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente correta dos rejeitos
em observância aos planos de gerenciamento municipais, estaduais e legislação aplicável.

40

Critérios para enquadramento dos
planos como coletivos e integrados

2

Os planos coletivos e integrados são aqueles cujos geradores integram uma mesma cadeia produtiva
ou aqueles que operam em atividades de interesse comum, mas não necessariamente operam de
forma integrada, e possuem mecanismos formalizados de governança coletiva ou de cooperação em
atividades de interesse comum.
Os geradores passíveis de elaboração de planos coletivos e integrados devem obedecer aos
seguintes critérios:
• Posição geográfica: estarem situados em um mesmo condomínio, município,
microrregião, região metropolitana ou aglomeração urbana;
• Ramo de Atividade: exercerem atividades características de um mesmo setor produtivo;
• Administração: possuírem mecanismos formalizados de governança coletiva ou de
cooperação em atividades de interesse comum.
No caso específico de micro e pequenas empresas, essas somente poderão ter seus
procedimentos contemplados nos planos coletivos e integrados, desde que localizadas na área de
abrangência da mesma autoridade de licenciamento ambiental.
Os planos coletivos e integrados deverão conter a indicação individualizada das atividades e dos
resíduos sólidos gerados, bem como as ações e responsabilidades atribuídas a cada um dos geradores.
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3

Conteúdo do PGRS

O exposto neste Termo de Referência foi elaborado em observância ao conteúdo mínimo exigido no artigo 21 da Lei nº 12.305/10, considerando a definição de gerenciamento de resíduos
apresentada no item 5 deste documento.
Adicionalmente, os procedimentos elencados
estão embasados em normas (ABNT),
resoluções (CONAMA, ANVISA, etc.) e termos
de referências pertinentes.
Caso exigências do Termo de Referência já
tenham sido contempladas no processo de
Licenciamento Ambiental, não será necessário
repeti-las no PGRS desde que o gerador possua
anuência do órgão competente. Porém, essas
informações devem alimentar o Sinir.
a. INFORMAÇÕES GERAIS
i.

•
•

iii. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DO PGRS, quando houver
•
•
•
•
•

Razão Social;
CNPJ;
Inscrição Estadual;
Endereço;
Contato (telefone).

iv. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PGRS

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO
Identificar se o Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos é Individual ou
Coletivo e Integrado.

ii. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
• Razão Social;
• CNPJ;
• Código da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE, primário
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•
•

e secundário;
Inscrição Municipal ou Estadual;
Número da última licença emitida pelo
órgão ambiental, quando houver;
Endereço;
Contato (telefone, e-mail e
endereço eletrônico).

•
•
•
•
•

Nome;
CPF;
RG;
Profissão/ Especialidade;
Número do registro no Conselho de
Classe, quando houver;
• Endereço;
• Contato (telefone e e-mail).

Planos Coletivos e Integrados
• Identificar a Empresa e o Responsável
Técnico de cada um dos empreendimentos contemplados.
• Nomear, adicionalmente, apenas um
responsável técnico que responderá
pelo plano.
b. CARACTERIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE
• Apresentar área total do terreno, área
construída e layout do empreendimento
com identificação das estruturas como
área de depósito, áreas de circulação, etc.;
• Descrição das atividades geradoras
de resíduos;
• Número de funcionários total;
• Identificação do setor responsável pelo
gerenciamento de resíduos sólidos.
Planos Coletivos e Integrados
Caracterização dos empreendimentos contemplados, abordando pelo menos os mesmos
aspectos elencados acima.
Indicação da responsabilidade de cada empreendimento no gerenciamento dos resíduos sólidos.

c. DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS
GERADOS
Essa etapa representará o cenário atual da
geração de resíduos pelo empreendimento
antes da implantação do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Para sua correta elaboração é importante que
as informações sejam obtidas in loco com o
auxílio dos profissionais da empresa.
Os resíduos deverão ser identificados e
caracterizados abordando os seguintes aspectos:
•
•
•
•

Nome;
Composição principal;
Estado físico;
Frequência de geração de acordo com
a sazonalidade de produção (Ex.: lote
de produção);
• Fonte Geradora: Identificação e caracterização do setor ou processo.
• Volume: Identificação da quantidade gerada por período de tempo determinado. É necessário justificar o período de
medição e coleta dos dados, de forma
que os valores obtidos sejam
representativos para o empreendimento,
observando a sazonalidade da geração,
quando houver.
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• Classificação: Identificação da classe do
resíduo sólido gerado a partir das
especificações descritas na norma ABNT
NBR 10.004, entre outras aplicáveis.
Essa etapa é comum para qualquer tipo de
plano, portanto, na existência de vários empreendimentos contemplados no mesmo PGRS,
todos deverão elaborá-la individualmente.
d. ETAPAS DO GERENCIAMENTO
DOS RESÍDUOS GERADOS
O gerenciamento dos resíduos deverá obedecer
a critérios que minimizem a exposição da saúde
pública e meio ambiente a riscos e acidentes.
Plano Coletivo e Integrado
Os empreendimentos que optarem pela
elaboração desse tipo de plano deverão prever
procedimentos padronizados nas etapas do
gerenciamento dos resíduos. Adicionalmente, é
preciso evidenciar a responsabilidade de cada
empreendimento em relação a essas etapas.
e. SEGREGAÇÃO E
ACONDICIONAMENTO
A segregação dos resíduos é definida como
“operação de separação de resíduos no momento
da geração, em função de uma classificação
previamente adotada para estes resíduos”
(NBR 12.807/93).
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Para proceder a correta segregação e acondicionamento dos resíduos, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá abordar
pelo menos os seguintes procedimentos:
• Descrição dos processos referentes à
separação dos resíduos de acordo com
sua classificação;
• Especificação das embalagens a serem
utilizadas no processo de segregação
e acondicionamento de acordo com a
classe de resíduo gerado. Observar a
norma técnica ABNT NBR 9.191/02, ou
sua versão atualizada, ou outra aplicável.
A segregação adequada evita a mistura de
resíduos incompatíveis que possa causar reações
químicas indesejadas, garantindo a possibilidade
de reutilização, reciclagem e segurança no manuseio.
Planos Coletivos e Integrados
Para os Planos Coletivos e Integrados é
necessário prever a utilização dos mesmos
métodos de segregação e acondicionamento dos
resíduos nos empreendimentos contemplados,
descrevendo para esses, os procedimentos
adotados em cada uma dessas etapas, abordando
o mesmo conteúdo previsto acima.
f. ARMAZENAMENTO
Os locais destinados ao armazenamento dos
resíduos precisam ser devidamente identificados

para facilitar a segregação e identificação pelos
responsáveis técnicos. Observar Resoluções do
CONAMA e Normas da ABNT que estabelecem
critérios para essa atividade.

Fica a critério do órgão competente, exigir o
número da licença ou autorização do local
de armazenamento.
g. TRANSPORTE

Os resíduos que não tiverem uma destinação
imediata deverão ter seus procedimentos de
armazenagem identificados e descritos e os
locais de armazenagem caracterizados e identificados em layout.
Considerar a individualização dos locais de
armazenagem para evitar a alteração da classificação dos resíduos e minimização dos riscos
de danos ambientais (ABNT NBR 11.174/90).
Observar casos específicos em relação ao
período máximo permitido de armazenamento
de determinados resíduos para que não ocorram transformações indesejadas (Ex.: Resíduos
Orgânicos Biodegradáveis).
Planos Coletivos e Integrados
Na existência de locais comuns de armazenamento entre os geradores, os Planos Coletivos
e Integrados deverão apresentar:
• Endereço do local de armazenamento;
• Responsável Técnico pelo local;
• Capacidade de armazenamento;
• Layout;
• Geradores que utilizam o espaço;
• Identificação e classificação dos
resíduos armazenados;

O transporte dos resíduos é de responsabilidade
do empreendedor mesmo quando realizado
por terceiros, o que somente poderá ser feito
por empresas devidamente licenciadas de
acordo com a legislação vigente.
O PGRS deverá informar dados estimados para
o planejamento desta etapa, apresentando a
descrição, quantidade e frequência dos resíduos
a serem transportados.
Poderão ser exigidas a critério do órgão competente, especificações dos resíduos que necessitam
de autorização prévia para seu transporte.
Para monitoramento das atividades, é preciso
informar anualmente dados observados após
a implantação do PGRS ao órgão competente
atendendo ao Sinir.

Planos Coletivos e Integrados
Nesse caso, informar se o transporte dos
resíduos será igual para todos os empreendimentos inseridos no plano ou quais se utilizarão
de um serviço comum.
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h. DESTINAÇÃO FINAL
Descrever a destinação final conforme Resolução CONAMA nº 313/02, ou outra aplicável,
informando no mínimo:
• Identificação do resíduo;
• Indicação da quantidade destinada;
• Indicação da destinação realizada;

• Não apresentar conflito com a segurança
operacional do empreendimento;
• Atestar e comprovar a capacidade
técnica e operacional para realizar
essa etapa do gerenciamento dos
resíduos sólidos;
• Apresentar viabilidade econômica.

Essa etapa somente poderá ser terceirizada por
empresas devidamente licenciadas de acordo
com a legislação vigente.

j. REDUÇÃO NA FONTE

Para monitoramento das atividades, é preciso
informar anualmente dados observados após
a implantação do PGRS ao órgão competente
atendendo ao Sinir.

Essa etapa é direcionada para promover
a redução na geração e estímulo ao
reaproveitamento de resíduos. As ações
poderão contemplar :

Planos Coletivos e Integrados
Informar se a destinação final dos resíduos será
igual para todos os empreendimentos inseridos no
plano ou quais se utilizarão de um serviço comum.
A destinação final dos resíduos dos empreendimentos envolvidos deverá ser descrita e o seu
responsável identificado.
i. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
Em caso de participação de cooperativas ou
associações de catadores no gerenciamento de
resíduos recicláveis ou reutilizáveis, o gerador
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deverá comprovar a conformidade com as
seguintes especificações:

• Definição de metas para redução na
geração de resíduos
• Definição de metas para o aumento de
reciclagem e reutilização de resíduos;
• Descrição das medidas para reduzir
a quantidade e a periculosidade dos
resíduos sob sua responsabilidade, bem
como aperfeiçoar seu gerenciamento.
As ações relativas a redução na fonte da
geração dos resíduos e ao aumento da sua
reciclagem ou reutilização devem observar a
viabilidade técnica e econômica.

k. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA
A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos é conjunto de atribuições
individualizadas e encadeadas dos fabricantes,
importadores, distribuidores, comerciantes,
consumidores e titulares dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos,
para minimizar o volume de resíduos e rejeitos
gerados, bem como para reduzir os impactos
causados à saúde humana e à qualidade ambiental
decorrentes do ciclo de vida dos produtos.

É importante a capacitação das partes
envolvidas, elaboração de campanhas
educativas e procedimentos preventivos contra
acidentes ou sinalização instrutiva para o
correto gerenciamento dos resíduos sólidos.
Observar temas relacionados à atitudes
conscientes, importância do gerenciamento
de resíduos sólidos, medidas de segurança,
conscientização sobre a utilização de EPI’s
necessários para a realização das tarefas e
medidas ambientalmente adequadas adotadas
pelo empreendimento e suas consequências.

LOGÍSTICA REVERSA
A logística reversa (aplicada ao pós-consumo) é
um instrumento de desenvolvimento econômico
e social caracterizado por um conjunto de ações,
procedimentos e meios destinados a viabilizar a
coleta e a restituição dos resíduos sólidos
ao setor empresarial, para reaproveitamento,
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou
outra destinação final ambientalmente adequada.
A informação referente à participação do
empreendimento ou atividade nos acordos
setoriais e termos de compromissos firmados
deve ser apresentada no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
l. AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS
O Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos deverá informar sobre ações para
prevenção de acidentes.

Adicionalmente, o Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos deverá descrever medidas
para mitigar danos causados ao meio ambiente
que ocorreram em situações de acidentes e
gerenciamento incorreto.
m. PASSIVOS AMBIENTAIS
O Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos deve conter informações sobre as
ações adotadas na ocorrência de contaminação
por resíduos sólidos em conformidade com
a legislação aplicável. Observar Resolução
CONAMA nº 420/09.
Quando houver, o detalhamento das
informações estarão contidas no Plano de
Remediação da área contaminada.
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n. PERIODICIDADE DE REVISÃO

q. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano de Gerenciamento de Resíduo Sólido
deverá estar atualizado, sendo obrigatória a
adição de qualquer novo procedimento adotado
pela empresa quando esta for submetida
a reformas ou mudanças nos processos,
ampliações físicas e mudança de endereço.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos deverá:

A revisão do PGRS deverá ocorrer, no mínimo,
a cada quatro anos, mesmo prazo vigente
para revisão dos planos Nacional e Estadual
estabelecido pelo Decreto Federal nº 7.404/10,
ou ao final da vigência da Licença de Operação,
quando houver.
o. SISTEMA DE INFORMAÇÃO
É de responsabilidade do gerador disponibilizar
ao órgão municipal competente, ao órgão
licenciador do SISNAMA e às demais
autoridades competentes, com periodicidade
anual, informações complementares sobre a
implementação e a operacionalização do plano
sob sua responsabilidade no Sistema Nacional
de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos
Sólidos – Sinir, por meio eletrônico.
p. FORMAS DE APRESENTAÇÃO
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
deverá ser apresentado ao órgão licenciador
competente em via impressa ou digital, sendo
esse datado e assinado pelo Responsável Técnico.
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• Ser elaborado dentro das exigências legais
e de maneira clara e objetiva para que o
Responsável Técnico pela sua implantação
e monitoramento possa desenvolver os
processos de maneira eficiente;
• Informar a necessidade da contratação
de terceiros para prestação de serviços
em qualquer etapa do gerenciamento;
• Considerar projetos e programas já
existentes na área de gerenciamento de
resíduos sólidos, aperfeiçoando-os e os
integrando ao PGRS definitivo;
• Contemplar os acordos setoriais, termos
de compromisso ou regulamentos que
visem a implantação da logística reversa.
Fica a critério do responsável pela
elaboração do PGRS, o desenvolvimento de
subprogramas específicos.
A apresentação do Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos como condicionante
ao Licenciamento Ambiental, não impede
a solicitação de novas exigências ou
complementações pelo órgão competente.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 13/2012 - IBAMA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 22, do
Anexo I do Decreto nº 6.099, de 26 de abril
de 2007, que aprova a Estrutura Regimental
do Ibama, e;
Considerando a necessidade de se disciplinar
a prestação de informações sobre o gerenciamento de resíduos sólidos prestadas ao Ibama;
Considerando que a padronização da linguagem utilizada para prestação de informações
sobre resíduos sólidos é fundamental para
permitir e facilitar o monitoramento, o controle,
fiscalização e a avaliação da eficiência da
gestão e gerenciamento de resíduos sólidos
nos diversos níveis, inclusive dos sistemas de
logística reversa implantados;
Considerando que o direito da sociedade à
informação e ao controle social é um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos;
Considerando que todo sujeito passivo da Taxa
de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) é
obrigado a entregar até o dia 31 de março de
cada ano relatório das atividades exercidas no
ano anterior, cujo modelo é definido pelo Ibama,
para o fim de colaborar com os procedimentos
de controle e fiscalização, conforme §1º do art.
17-C da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
institui a Política Nacional do Meio Ambiente;
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Considerando a responsabilidade do Ibama no
gerenciamento do relatório de atividades da Lei
6.938/81, do Cadastro Nacional de Operadores
de Resíduos Perigosos, do Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
do Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumentos de Defesa Ambiental, instrumentos
estes previstos pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos, publicada por meio da Lei
12.305, de 02 de agosto de 2010; resolve:
Art. 1º. Publicar a Lista Brasileira de Resíduos
Sólidos, a qual será utilizada pelo Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, pelo Cadastro Técnico Federal de
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental
e pelo Cadastro Nacional de Operadores de
Resíduos Perigosos, bem como por futuros
sistemas informatizados do Ibama que possam
vir a tratar de resíduos sólidos.
Parágrafo único. O Ibama atualizará a Lista
constante no Anexo I desta Instrução Normativa sempre que necessário, em consonância
com as diretrizes de implementação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
Art. 2º. Para fins de cumprimento desta
Instrução Normativa, entende-se por:
I - resíduos sólidos: todo material, substância,
objeto ou bem descartado resultante de ativi-

dades humanas em sociedade, a cuja destinação
final se procede, se propõe proceder ou se
está obrigado a proceder, nos estados sólido ou
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem
inviável o seu lançamento na rede pública de
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para
isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;
II - produtos químicos orgânicos de base: são
considerados como produtos químicos
orgânicos de base os seguintes compostos:
Hidrocarbonetos e seus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados ou nitrosados; Ácidos graxos
monocarboxílicos industriais, Óleos ácidos de
refinação; Álcoois, fenóis, fenóis-álcoois e seus
derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou
nitrosados; Álcoois graxos industriais; Ácidos
carboxílicos e seus anidridos, halogenetos,
peróxidos e perácidos e seus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados ou nitrosados, exceto o
ácido salicílico e seus sais e ésteres e seus sais;
Compostos de função amina; Compostos aminados de funções oxigenadas, exceto os sais de
lisina, seus respectivos ésteres e sais, e o ácido
glutâmico e seus sais; Ureínas, seus derivados
e sais; Compostos de função carboxiimida ou
de função imina; Compostos de função nitrila,
compostos diazóicos, azóicos ou azóxicos, derivados orgânicos da hidrazina e da hidroxilamina;
compostos de outras funções nitrogenadas
(azotadas); Tiocompostos orgânicos e outros

compostos organo-inorgânicos, compostos
heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, de
constituição química definida ou não; Éteres,
peróxidos de álcoois, peróxido de éteres,
peróxidos de cetonas, epóxidos com três
átomos no ciclo, acetais e hemicetais, e seus
derivados halogenados, sulfonados, nitrados
ou nitrosados; Compostos de função aldeído;
Compostos de função cetona ou de função
quinona; Enzimas, preparados de enzimas;
Ésteres fosfóricos e seus sais e seus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados,
incluindo os lactofosfatos; Ésteres dos outros
ácidos inorgânicos de não-metais (exceto os
ésteres de halogenetos de hidrogênio) e seus
sais; seus derivados halogenados, sulfonados,
nitrados ou nitrosados;
III - metais de transição: são considerados como
metais de transição os seguintes metais:
escândio, vanádio, manganês, cobalto, cobre, ítrio,
nióbio, háfnio, tungstênio, titânio, cromo, ferro,
níquel, zinco, zircônio, molibdênio e tântalo.
IV - resíduos dos serviços de saúde: aqueles
que são descritos e classificados como resíduos
de saúde, conforme Resolução CONAMA nº
358, de 29 de abril de 2005;
V - substâncias e medicamentos sujeitos a
controle especial: são aquelas substâncias e
medicamentos previstos ao controle especial
pela Portaria Ministério da Saúde nº 344, de 12
de maio de 1998, e suas atualizações;
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TABELA DA GESTÃO DOS
RESÍDUOS GERADOS

Coletor
Plástico

Coletor
Metal

Toda
empresa

Toda
empresa

Toda
empresa

Papéis e
papelão

Plásticos

Metais

RESPONSÁVEL
TRANSPORTE
INTERNO

RESPONSÁVEL
DESTINAÇÃO
INTERNA

Central de
Triagem de
Resíduos Caçamba
para metal

Latas de refrigerante,
Empresa terceira de
clipes, grampos, lata de
limpeza e Empresa de
leite e sucatas metálicas,
gerenciamento de
arames, braçadeiras,
resíduos
peças de máquinas, lacres

*Total de resíduos gerados durante o ano de 2012 em toneladas
**Dados não disponíveis

Central de
Triagem de
Resíduos Baia para
Plástico

Embalagens plásticas
em geral, polipropileno,
poliestireno, polietileno,
P. V. C., PET, copo plástico,
Empresa terceira de
sacos, sacolas, avental e
limpeza e Empresa de
touca descartáveis,
gerenciamento de
mangote descartável,
resíduos
bandejas, divisórias,
plástico film, mangueiras,
tubos, seringas,
canudinhos

Compacteiner de
papelão, Central
de Triagem de
Resíduos Caçamba de
papel misto

Resíduos Não Perigosos e Não Inertes

COMPOSIÇÃO

Formulário,
envelopes, embalagens,
jornais, rascunhos,
Empresa terceira de
limpeza e Empresa de
caixas, folhas de
Coletor Papel/
impressão, folhas de
gerenciamento de
Papelão
resíduos
caderno, revistas, bobinas
de papelão, folders,
catálogos, papel toalha

ACONDICIONAMENTO

LOCAL DE
GERAÇÃO

TIPO DE
RESÍDUO

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

RESPONSÁVEL
TRANSPORTE
EXTERNO

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

RESPONSÁVEL
DESTINAÇÃO
EXTERNA

XXXX

XXXX

XXXX
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QUANT.*
(TON)

Tabela 2.1 - Resíduos Gerados e Responsáveis por Etapa do seu Gerenciamento

RESPONSÁVEL
TRANSPORTE
INTERNO

RESPONSÁVEL
DESTINAÇÃO
INTERNA

XXXXXX

Tambores/Área
demarcada

*Total de resíduos gerados durante o ano de 2012 em toneladas
**Dados não disponíveis

Logística,
Fábrica

Empresa terceira
de limpeza,
Embalagens de
madeira, restos de operadores de Central de Triagem
logística e
de Resíduos madeira, pallets,
Baia para
madeiras em geral, Empresa de
Madeira
cantoneiras, chapas gerenciamento
de resíduos

Madeira

XXXXXX

Coletor Vidro

Garrafas, copos,
embalagens, frascos
de vidros em geral

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL
TRANSPORTE DESTINAÇÃO
EXTERNO
EXTERNA

Papel engordurado,
plástico laminado,
papel plastificado,
parafinado e
laminado, etiquetas,
adesivos, Nylon, Empresa terceira
de limpeza e
Central de Triagem
aparas
de tecido,
Não
Coletor Resíduo
Empresa de
de Resíduos embalagens
Recicláveis Toda empresa Não Reciclável chicletes,
gerenciamento
Compacteiner
de bolacha,
de resíduos
borracha, isopor,
espuma, embalagens
Tetra Pack, esponja,
filtro de café, caneta,
usados, restos
de alimentos

Resíduos Não Perigosos e Não Inertes

COMPOSIÇÃO

XXXXXX

Toda empresa

Vidros

ACONDICIONAMENTO

Empresa terceira
Central de Triagem
de limpeza e
de Resíduos Empresa de
Caçamba
para
gerenciamento
vidro
de resíduos

LOCAL DE
GERAÇÃO

TIPO DE
RESÍDUO
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XXXX

XXXX

XXXX

QUANT.*
(TON)

Área
demarcada

N. A.

Tanque,
Tambor,
bombonas

Fábrica,
logística

Toda
empresa

Restaurante

Área externa

Laboratórios,
Fábrica e
Central de
triagem de
Resíduos

Embalagens

Equipamentos
eletrônicos

Sobras de
alimentos

Podas de
Jardim

Álcool
Sujo

RESPONSÁVEL
TRANSPORTE
INTERNO

RESPONSÁVEL
DESTINAÇÃO
INTERNA

Empresa terceira de
alimentação

Restos de alimentos
do restaurante
industrial

Álcool etílico
proveniente da limpeza
da linha de produção,
Álcool etílico provenientes do processo
de desenvase de
perfumaria
Tubulação
Tambores:
Assistentes de
logística

Resíduos Perigosos

Empresa terceira de
jardinagem

Empresa terceira
de TI

Computadores,
impressoras, telefones
e eletrônicos

Grama, folhas,
galhos

Empresa de
gerenciamento de
resíduos

Tanque Central de
Inflamáveis e
Central de
triagem de
Resíduos Área para
resíduos
perigosos

XXXXXXXXX

**

XXXXXXXXX

Depósito
intermediário
atrás do
restaurante
N. A.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

RESPONSÁVEL
TRANSPORTE
EXTERNO

Setor de
Informática

Central
de Triagem de
Resíduos Baia para
tambores e
bombonas

Resíduos Não Perigosos e Não Inertes

COMPOSIÇÃO

Bombonas, tambores,
barricas de papelão

*Total de resíduos gerados durante o ano de 2012 em toneladas
**Dados não disponíveis

Bombonas

N. A.

ACONDICIONAMENTO

LOCAL DE
GERAÇÃO

TIPO DE
RESÍDUO

XXXXXX

**

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

RESPONSÁVEL
DESTINAÇÃO
EXTERNA

XXXX
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**

XXXX

XXXX

XXXX

QUANT.*
(TON)

LOCAL DE
GERAÇÃO

Laboratórios

Resíduos
Laboratoriais

Toda
empresa

Coletor Resíduo
Perigoso
(portarias 2 e 3)

Caçamba

Bombonas

Tambor e
caminhão
tanque

Tambor,
bombona,
baldes,
potes

ACONDICIONAMENTO

Estação de Tratamento
de Efluentes
Central
de Triagem de
Resíduos Área para
Resíduos
Perigosos

N. A.

Empresa terceira
de limpeza e
Empresa de
gerenciamento de
resíduos

Reagentes
usados

Lodo proveniente
do tratamento
químico e
biológico

Pilhas Alcalinas,
pilhas e baterias
portáteis

XXXXXXXXX

Central
de Triagem de
Resíduos Área para
Resíduos
Perigosos

Empresa terceira de
limpeza e Empresa
de gerenciamento
de resíduos

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Central
de Triagem de
Resíduos Área para
Resíduos
Perigosos

Empresa terceira
de gerenciamento de
resíduos

RESPONSÁVEL
TRANSPORTE
EXTERNO

Central
de Triagem de
Resíduos Área para
Resíduos
Perigosos

RESPONSÁVEL
DESTINAÇÃO
INTERNA

Resíduos Perigosos

RESPONSÁVEL
TRANSPORTE
INTERNO

Operador de
empilhadeira e
empresa terceira

Produtos
reprovados ou
vencidos

COMPOSIÇÃO

Material graxo
retido na
Estação de
Tratamento de
Efluentes

*Total de resíduos gerados durante o ano de 2012 em toneladas
**Dados não disponíveis

Pilhas e
baterias

Lodo da
Estação de
Estação de
tratamentos de
Tratamento de
efluentes
Efluentes

Estação de
tratamentos
de efluentes

Resíduos da
Caixa de
Gordura

Laboratórios,
Fábrica,
Desenvolvimento
Matéria-prima
de embalagens,
fora de
Marketing e
especificação
Central de
triagem de
resíduos

TIPO DE
RESÍDUO

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

RESPONSÁVEL
DESTINAÇÃO
EXTERNA

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
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QUANT.*
(TON)

Bombonas e
tambores

Óleos minerais Manutenção

*Total de resíduos gerados durante o ano de 2012 em toneladas
**Dados não disponíveis

Óleos lubrificantes
Empresa
contaminados,
terceirizada
proveniente de
de manutenção
veículos e
equipamentos

Empresa de
gerenciamento
de resíduos

Central de Triagem
de Resíduos Baia para
Resíduos Perigosos

XXXXXX

XXXXXX

Óleo vegetal
residual

Carcaça de Toner

Depósito
Empresa terceira
intermediário
de alimentação atrás
de restaurante

Bombonas
devidamente
identificadas

Óleo vegetal

Restaurante

Caixa de
papelão

XXXXXX

Equipamentos
eletrônicos Toda empresa
contaminados

Resíduos Perigosos

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL
TRANSPORTE DESTINAÇÃO
EXTERNO
EXTERNA

Central de Triagem
de Resíduos Área para
Resíduos Perigosos

RESPONSÁVEL
DESTINAÇÃO
INTERNA

XXXXXX

RESPONSÁVEL
TRANSPORTE
INTERNO

Resíduos
Perigosos

COMPOSIÇÃO

Papéis e panos sujos
com produtos
químicos, luvas de
procedimento,
Fábrica,
máscaras
Empresa terceira
Laboratório, Coletor de respiratórias, protetor de limpeza e
Central de Triagem
Manutenção,
de Resíduos Resíduos
auricular
tipo
plug,
Empresa
de
Estação de
Área para
Perigosos
algodão,
pincel,
gerenciamento
tratamentos de
Resíduos
Perigosos
esponja contaminados, de resíduos
efluentes
uniformes, casch,
necessaires, válvulas,
estojos de
maquiagem, espelhos

ACONDICIONAMENTO

LOCAL DE
GERAÇÃO

TIPO DE
RESÍDUO

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
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QUANT.*
(TON)

Lâmpadas diversas

Caixa de
papelão

RESPONSÁVEL
DESTINAÇÃO
INTERNA

Empresa
terceirizada
de manutenção

Central de Triagem
de Resíduos Baia para
Resíduos Perigosos

Resíduos Perigosos

RESPONSÁVEL
TRANSPORTE
INTERNO

XXXXXX

XXXXXX

RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL
TRANSPORTE DESTINAÇÃO
EXTERNO
EXTERNA

Resíduos Não Perigosos e Inertes

XXXX

Central de
Triagem de
Resíduos

N.A.

Pneus gastos

Empresa terceira
de gerenciamento
de resíduos

Central de
Triagem de
Resíduos

XXXXXX

XXXXXX

XXXX
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QUANT.
*(TON)

A gestão de todo os resíduos de construção civil gerado durante a execução de obras deverá ser gerenciado pela empresa contratada para
realizar a obra, devendo o contratante exigir toda a documentação legal necessária para comprovação da correta destinação dos resíduos

*Total de resíduos gerados durante o ano de 2012 em toneladas
**Dados não disponíveis

Pneus

Resíduos da
Construção
Civil

COMPOSIÇÃO

ACONDICIONAMENTO

Os resíduos de Serviço de Saúde são gerenciados pelo Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde

Toda empresa

Lâmpadas

Resíduos de
Serviço
de Saúde

LOCAL DE
GERAÇÃO

TIPO DE
RESÍDUO

Coordenação Editorial
ABIHPEC - Departamento de Meio Ambiente
Elaboração
Anjos Ambientais Consultoria em Sustentabilidade
Coordenação Gráfica
ABIHPEC - Departamento de Comunicação e Marketing
Coordenação e Apoio
ABIHPEC - Departamento de Núcleos Regionais
Parceiros do Projeto PDS/HPPC - Programa de Desenvolvimento Setorial de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Projeto Gráfico
Elemento Design
Esta cartilha foi impressa em papel Reciclato natural certificado FSC misto.
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