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Problemas

Fluxo de Gestão de Resíduos

Logística Reversa

Plano de Gestão de Resíduos - PGRS

O que nós vamos falar



https://www.m2vengenharia.com.br/single-post/residuos-e-energia

Por que devemos GERENCIAR os resíduos?
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Matéria Prima

Utilidades

Mão de Obra

Produtos

Emprego

Lucro

ANTT 5232 → 5848

n-Heptano

Papiro Meio Ambiente Número de Risco: 33

Número ONU: 1206

Tel. Contato: 11 2222 2222

Tel. emergência: 11 7070 7070 Grupo de Embalagem: II

FICHA DE EMERGENCIA

Classe ou subclasse de risco: 3

Aspecto: Líquido incolor que flutua na água. Incompatível com oxidantes fortes. Ataca materiais 

plásticos.

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergencia: utilizar máscara semifacial com 

filtro para Vapores Orgânicos/Gases Ácidos (VO/GA) combinado com filtro mecânico, utilizar luvas de 

borracha nitrílica, óculos de segurança para produtos químicos, utilizar macacão de mangas compridas 

impermeáveis ou hidro repelentes e botas de borracha nitrílica. O EPI do motorista e/ou equipagem 

está especificado na ABNT NBR 9735.

Observações: as instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas 

exclusivamente no envelope para transporte.

RISCOS

EM CASO DE ACIDENTE

Endereço: Rua Boa Fé 2020

Fogo: Produto inflamável. Em condições de alta temperatura ou queima pode produzir gases tóxicos 

e irritantes. Ponto de fulgor: -4 ºC.

Saúde: A ingestão pode causar dor de cabeça, vertigem, inconsciência, narcose, morte. EExposições 

repetidas ou prolongadas podem provocar irritação cutânea e dermatite, devido às propriedades 

desengordurantes do produto. Provoca irritação cutânea.  Pode provocar sonolência ou vertigens  - 

Orgãos alvo: Sistema nervoso central.

Meio Ambiente: O produto é perigoso ao ambiente aquático . A dispersão no ambiente pode 

contaminar a área. Solubilidade: pouco miscível em água. Densidade: 0,688 g/cm³.

Vazamento: Como ação imediata de precaução, isole a área de vazamento em um raio de 50 metros, 

no mínimo, em todas as direções.Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies 

quentes. Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o 

receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faiscantes. Evite o 

acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova 

de explosão. Em caso de derrame estanque o escoamento utilizando materiais adequados, não 

permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d’água. Piso pavimentado: absorva o 

produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente 

lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Precauções: 

Em caso de transbordo do produto, utilizar os EPIs adequados e proceder conforme descrito nesta 

ficha.
Fogo: em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, CO2 ou pó químico )Não 

utilize jato de forma direta). Ficar a favor do vento para evitar inalação. Resfriar as embalagens 

expostas.  
Poluição: evitar a contaminação dos cursos d’água caso seja usado água no combate ao incêndio, 

vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). 

Envolvimento de pessoas: em caso de ingestão, inalação e contato com a pele levar o acidentado para 

um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lave as partes do corpo atingidas com água.  Em 

caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e no caso de ingestão lave a boca da 

vitima com água em abundância. Não induza ao vomito. Encaminhe ao serviço médico mais próximo 

levando esta ficha. 

Informação ao médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se a vítima não estiver 

respirando, aplique respiração artificial. Administre oxigênio se a vítima respirar com dificuldade.
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Art. 1° Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem 
como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 
gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 
instrumentos econômicos aplicáveis. 

POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

XVI - resíduos sólidos:
material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 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;

XV - rejeitos:
resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;
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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.

Na prática:
A logística reversa é realizada por meio de sistemas 
que promovem a coleta, reuso, reciclagem, 
tratamento e/ou disposição final dos resíduos 
gerados após o consumo de diversos produtos –
seja o próprio produto já sem uso, sejam suas 
embalagens descartadas.

Logística Reversa

POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Estabelece o “Procedimento para a 
incorporação da Logística Reversa 
no âmbito do licenciamento 
ambiental”, em atendimento à 
Resolução SMA 45, de 23 de junho 
de 2015 e dá outras providências 

PNRS - Federal

I – agrotóxicos; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e 
embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes; 

VI- produtos eletroeletrônicos e seus 
componentes. 

CETESB / SP
• Embalagens de Agrotóxicos
• Pilhas e Baterias Portáteis
• Filtros Usados de Óleo Lubrificante Automotivo
• Óleo Comestível
• Baterias Inservíveis de Chumbo Ácido
• Embalagens Plásticas Usadas de Lubrificantes
• Embalagens Vazias de Saneantes Desinfestantes e Desinfetantes de Uso Profissional
• Produtos eletroeletrônicos de uso doméstico
• Embalagens em geral – FIESP, CIESP e ABRELPE
• Embalagens em geral – ABIHPEC, ABIPLA e ABIMAPI
• Embalagens e Óleo Comestível
• Embalagens Pós-Consumo de Aerossóis

Logística Reversa  - Estado de SP

POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS- deve definir, no âmbito local ou
regional, o órgão público que será a referência para entrega do Plano de Gerenciamento
...pela identificação dos responsáveis por:
a) Atividades industriais;
b) Agrossilvopastoris;
c) Estabelecimentos de serviços de saúde;
d) Serviços públicos de saneamento básico;
e) Empresas e terminais de transporte;
f) Mineradoras;
g) Os grandes estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço;
h) Construtoras; e dentre outros;

PGR – Plano de Gestão de Resíduos

POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 22. Para a (A) elaboração, (B) implementação, (C) 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.
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Passo 1 – A empresa

 Descrição da empresa

 Fluxo de entrada de materiais 

 Processos internos

 Mapeamento de processos

Passo 2 – O Resíduo

 Fluxo de coleta interna

 Responsabilidades

 Acondicionamento e Armazenamento

 Caracterização/Classificação

 Identificação e Rotulagem

Passo 3 – Para Fora da Empresa

 Transporte Externo

 Tratamento / Destinação Final

Reuso

Reciclagem

Passo 4 – Responsabilidade Presente e Futura

 Treinamento

 EPI´s

 Responsável técnico

 Documentação de controle / indicadores

 Ações de minimização / Metas de redução

PGR – Plano de Gestão de Resíduos

POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Resíduos

Resíduos e Efluentes

Armazenagem Transporte

Matéria Prima

Utilidades

Mão de Obra

Produtos

Emprego
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Qual pegada a sua pegada?

Obrigado!

Wagner de Miranda Pedroso

Wagner@papiromeioambiente.com.br

http://papiromeioambiente.com.br/

11 999093915


