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Resumo
Levando em conta a potencialidade das pilhas e baterias causarem danos ao meio
ambiente e à saúde humana devido aos metais pesados nelas contidas, e considerando a
grande inserção destas ilegalmente no mercado, muita das vezes não respeitando os limites
máximos estabelecidos pela Resolução Conama nº 401/08, se mostra necessário o
cumprimento das legislações sobre a promoção de informações de comunicação ambiental
relacionadas ao tema e sobre a participação dos atores obrigados a implantar sistema de coleta
de pilhas e baterias. Considerando o fato de Niterói ser um município com um grande
potencial no setor comercial, tanto de estabelecimentos formais, quanto de comércio informal,
o objetivo deste trabalho foi analisar o gerenciamento ambiental das pilhas e baterias
comercializadas nestes locais observando os aspectos definidos na legislação, através de
visitas às barracas de camelô e aos estabelecimentos comerciais situados no centro urbano do
município com a aplicação de formulários. Além disso, procurou-se verificar a participação
destes estabelecimentos e de outras entidades em sistemas de logística reversa, visando obter
um exemplo do que ocorre em termos municipais contextualizando com o panorama nacional.
Palavras-chave: Pilhas e baterias. Logística Reversa. Estabelecimentos comerciais.
Barracas de camelô. Niterói.

Abstract
Taking into account the potentiality of batteries cause damage to the environment
and human health due to the heavy metals contained therein, and considering the high
insertion of these illegally in the market, often not respecting the maximum limits established
by Conama Resolution nº 401 / 08, it is necessary to comply with the legislation on the
promotion of environmental communication information related to the subject and on the
participation of the actors required to implement a system for the collection of batteries.
Considering the fact that Niterói is a municipality with great potential in the commercial
sector, both formal establishments and informal commerce, the objective of this work was to
analyze the environmental management of batteries and batteries sold in these places
observing the aspects defined in the legislation, through of visits to the street vendor stalls and
the commercial establishments located in the urban center of the municipality with the
application of forms. Moreover, we sought to verify the participation of these establishments
and other entities in reverse logistics systems, aiming to obtain an example of what occurs in
municipal terms contextualizing with the national panorama.
Keywords: Batteries. Reverse logistic. Business establishment.Street vendorstalls.
Niterói.
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1 INTRODUÇÃO
Segundo Dias (2000, apud Ribeiro e Morelli, 2009), o lixo surgiu no dia em que os
homens passaram a viver em grupos, fixando-se em determinados lugares e abandonando os
hábitos de andar de lugar em lugar à procura de alimentos ou pastoreando rebanhos. A partir
desse momento, a geração de resíduos sólidos sempre se tornou um problema para a
humanidade, principalmente em relação a sua destinação e disposição inadequada. Com o
advento da Revolução Industrial e o desenvolvimento tecnológico, gerado para o conforto e o
bem-estar humanos, verificou-se uma intensificação do uso de materiais descartáveis,
ocasionando um aumento da quantidade de resíduos gerados (RIBEIRO; MORELLI, 2009).
Uns dos produtos que tiveram um grande aumento na produção e comercialização
foram as pilhas e baterias que acompanharam o extraordinário desenvolvimento da tecnologia
no setor de telecomunicações, na indústria eletroeletrônica (REIDLER; GÜNTHER, 2000),
no mercado de automóveis, entre outros. O acréscimo da obsolescência de tais produtos e
subsequente descarte aumentam também a quantidade de pilhas e baterias de tais
equipamentos descartados pelos consumidores (BARROS, 2013).
O que agrava ainda mais essa situação é o fato de alguns elementos químicos (como
cádmio, chumbo e mercúrio) presentes na constituição das pilhas e baterias não serem
metabolizáveis (organismos vivos não podem degradá-los). De acordo com o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT), cerca de 1% do lixo urbano é constituído por resíduos sólidos
urbanos contendo elementos tóxicos (GOMES; MELO, 2006).
Segundo dados da indústria, as pilhas e baterias contrabandeadas, que desrespeitam
totalmente os limites legais de metais pesados, representaram mais de 30% do mercado
brasileiro (MILANEZ; BÜHRS, 2009). Habitualmente, a população acondiciona esses
resíduos juntamente com os resíduos domiciliares, pois não sabe que se trata de resíduo
perigoso, contendo metais pesados e elementos tóxicos, ou por não ter alternativa para
descartar esses resíduos (GOMES; MELO, 2006).
Uma solução para minimizar esses problemas seria o cumprimento da logística
reversa e da disposição correta das informações obrigatórias relacionadas aos produtos. A
logística reversa é um instrumento que atribui responsabilidades tanto aos consumidores, que
tem o dever de devolver os produtos aos comerciantes e distribuidores, quanto a fabricantes e
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importadores, encarregados de dar uma destinação ambientalmente adequada aos produtos. E
a Resolução Conama nº 401/08(BRASIL, 2008a) além de incorporar o conceito de logística
reversa aplicando-o às pilhas e baterias, estabelece informações obrigatórias nas embalagens e
materiais publicitários dos produtos, assim como o Código de Defesa do Consumidor – CDC
(BRASIL, 1990) e INMETRO (2005) que determinam a presença de informações importantes
como: importador, origem e composição química dos produtos.
Tendo em vista os impactos que as pilhas e baterias (principalmente as ilegais)
podem causar no meio ambiente e na saúde humana e considerando o hábito da população em
descartá-las no lixo doméstico, se mostra necessária a verificação do cumprimento das
legislações pertinentes, no que se refere à aplicação do sistema de logística reversa e aos
demais critérios e padrões para o gerenciamento ambientalmente adequado. E levando em
conta a carência de estudos com resíduos sólidos baseados no comércio informal, o presente
estudo busca fazer esta análise baseando-se no exemplo do município de Niterói.
1.1 Caracterização da área de estudo
Niterói é um dos 19 municípios integrantes da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro (RMRJ) possuindo uma área total de 133,9 quilômetros quadrados, correspondentes a
2,0% da área da Região Metropolitana (RIO DE JANEIRO, 2016). Niterói se situa ao leste da
Baía de Guanabara, onde se encontra os municípios fronteiriços de São Gonçalo e Maricá,
além do Oceano Atlântico (Figura 1).
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL,
2010a), Niterói em 2010 tinha uma população de 487.562 habitantes, correspondente a 4,1%
do contingente da Região Metropolitana e significando uma densidade demográfica de
3.640,8 habitantes por km². A taxa de urbanização correspondia a 100% da população. Em
comparação com a década anterior, a população do município aumentou 6,1%, o 61º maior
crescimento no estado. A população foi estimada para o ano de 2017 em 499.028 pessoas
(BRASIL, 2010a; RIO DE JANEIRO, 2016).
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Figura 1- Localização geográfica do município de Niterói - RJ

Fonte: Elaboração própria (2018).

Baseando-se no Censo 2010/IBGE, a Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2011)
elaborou um ranking das classes econômicas nas diferentes cidades do país. Neste ranking,
Niterói foi a cidade com mais famílias pertencentes às classes A e B, com 42,9% delas no
topo da pirâmide. Quando se considerou a classe A de forma isolada, Niterói também liderou
o ranking, com 30,7% das famílias na elite econômica.
Niterói possui um grande percentual de empregadores no total de empreendedores
(trabalhadores por conta própria e empregadores) comparado aos municípios do leste
fluminense e aos do estado do Rio de Janeiro (Figura 2). Esse percentual é utilizado para
medir a taxa de sucesso de empreendedorismo e expressar a capacidade dos empreendedores
na geração de empregos (SEBRAE, 2015). Portanto, o alto poder aquisitivo do município
aliado ao grande percentual de empregadores permite uma grande geração de empregos,
principalmente no setor comercial que engloba 59% do total de empregos formais do
município (Figura 3).
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Figura 2 – Percentual de empregadores no total de empreendedores: Leste Fluminense, 2010.

Fonte: SEBRAE, 2015 com base no Censo/IBGE (2010).

Figura 3 – Distribuição do emprego formal por setores: Estado do Rio de Janeiro, Leste
Fluminense e municípios, 2012.

Fonte: SEBRAE, 2015 com base nos dados da RAIS/MTE.

Além disso, há de se considerar os empregos informais que ganharam destaque na
cidade devido à saída de boa parte das indústrias da região que divide os municípios de
Niterói e São Gonçalo e à retração econômica da década de 80 (JÚNIOR; SILVA, 2005).Até
hoje os bairros do Centro e Icaraí abrigam grandes pólos de comércio de rua, com a atuação
dos “camelôs” (vendedores ambulantes), além das lojas e shoppings centers que dão um
grande potencial à cidade no setor de comércio.
A limpeza urbana e a destinação final dos resíduos sólidos produzidos no município
são realizadas pela empresa Clin (Companhia de Limpeza Urbana de Niterói). Desta forma,
ela executa seus serviços por meio da Sede (localizada no bairro São Lourenço) e de 15
Distritos de Limpeza Urbana (DLU), que funcionam como postos avançados de prestação de
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serviço junto à comunidade. Dentre esses 15 DLUs, estão os chamados Ecoclin, tratando-se
de pontos de recebimento de materiais recicláveis (CLIN, 2018).
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Analisar o gerenciamento da cadeia de pilhas e baterias portáteis no município de
Niterói quanto ao cumprimento da legislação em relação às informações que devem constar
nas suas embalagens e à implementação do sistema de logística reversa desses produtos.
2.2 Objetivos específicos


Avaliar o cumprimento da Resolução Conama n° 401/08(BRASIL, 2008a)

Instrução Normativa Ibama nº 8 (2012) e recomendações do Inmetro quanto às informações
que devem constar em pilhas e baterias, com foco em relação aos limites de concentração de
Pb, Hg e Cd e simbologias quanto ao descarte e advertências;


Verificar a participação de estabelecimentos comerciais localizados no município

de Niterói em sistema de logística reversa;


Analisar as destinações de pilhas e baterias após a coleta nos pontos existentes no

município, contextualizando com o panorama nacional.
3 REFERENCIAL TEÓRICO
Segundo o Panorama Econômico e Desempenho Setorial de 2008 (ABINEE, 2008
apud LYRIO; CHAVES, 2015) o Brasil produziu cerca de 800 milhões de pilhas alcalinas e
10 milhões de baterias de celular por ano que, somados às importações (legais ou não),
totalizam aproximadamente 1,2 bilhão de pilhas e 400 milhões de baterias de celular
comercializados todos os anos. A Pesquisa Industrial Mensal de março de 2018 (ABINEE,
2018) constatou que, em relação à produção física na indústria elétrica, o segmento de pilhas e
baterias obteve a maior taxa de incremento no acumulado dos três primeiros meses do ano
(17,9%) e no acumulado em 12 meses (15,2%).
Geralmente há certas indefinições na terminologia usada para se referir a esses
armazenadores de energia. De acordo com Bocchi et al. (2000), a palavra pilha deveria ser
empregado para se referir a um dispositivo constituído unicamente de dois eletrodos e um
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eletrólito, arranjados de maneira a produzir energia elétrica. Eles também consideram que o
termo bateria deveria ser usado para se referir a um conjunto de pilhas agrupadas em série ou
paralelo, dependendo da exigência por maior potencial ou corrente.
No entanto, em outros países pilhas e baterias muita das vezes são tratadas como
sinônimos, justamente pelo fato da bateria agrupar pilhas em sua composição. Na visão de
BRADY, E. J. (apud RORIZ, 2010), baterias são sistemas eletroquímicos que fornecem
trabalho elétrico útil a partir de reações químicas entre os reagentes contidos em seu interior.
O princípio de funcionamento de uma bateria baseia-se na reação eletroquímica em
que a oxidação ocorre no anodo e a redução ocorre no catodo por meio de um eletrólito
(condutor iônico). Essa reação é capaz de criar a corrente elétrica capaz de fazer os
equipamentos funcionarem. Os eletrodos (catodo e anodo) e o eletrólito são montados no
estado carregado e ao longo do uso vão sofrendo o processo de descarga, até perderem sua
vida útil. Levando em conta a sua utilização em equipamentos eletroeletrônicos (EEE) e uma
vez que foram esgotadas todas as possibilidades de reparo, atualização ou reuso, a partir deste
momento as pilhas e baterias podem ser consideradas como resíduos de equipamentos
eletroeletrônicos (REEE) (ABDI, 2013). Os chamados resíduos eletrônicos (e-waste) diferemse das pilhas e baterias, pois esses se referem a todo tipo de material produzido a partir do
descarte de equipamentos eletrônicos, como por exemplo, computadores, celulares e também
eletrodomésticos como geladeiras, fogões, micro-ondas dentre outros equipamentos.
(EIGENHEER, 2003 apud SANTOS et al. 2017).
3.1 Caracterização das pilhas e baterias utilizadas no Brasil
As pilhas e baterias podem ser classificadas de várias maneiras de acordo com: o
formato, o tamanho, se é aberta ou fechada, se é removível ou montada fixa em um aparelho,
a finalidade a que se destina, o sistema químico utilizado para produzir eletricidade, de acordo
com sua aplicação e uso, etc. (REIDLER; GÜNTHER, 2000). Além disso, podem ser
divididas em primárias (descartáveis) e secundárias (recarregáveis).
Uma bateria primária é uma pilha, ou grupo de pilhas, para a geração de energia
elétrica destinada a ser usada até esgotada e depois descartada. As principais baterias
primárias comercializadas no Brasil (Tabela 1) são sempre produzidas hermeticamente
fechadas em dimensões padronizadas internacionalmente nas formas cilíndricas, tipo botão e
tipo moeda (BOCCHI et al., 2000).
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Uma bateria secundária é uma pilha ou grupo de pilhas para a geração de energia
elétrica em que a pilha, depois de descarregada, pode ser restaurada em sua condição
carregada original. Esse tipo de bateria, que também pode ser chamada de recarregável ou
acumulador pode ser reutilizado muitas vezes pelos usuários (centenas e até milhares de vezes
para o caso de baterias especialmente projetadas) (BOCCHI et al., 2000). Diferentemente das
baterias primárias, as baterias secundárias (Tabela 1) são usadas principalmente em aplicações
que requerem alta potência (maiores correntes elétricas num menor tempo) (BOCCHI et al.,
2000).
Tabela 1 – Principais tipos de baterias comercializadas no Brasil.
Tipos de
baterias

Ano*

Baterias primárias

Comum ou seca
1860
(zincomanganês)

Alcalina
(Alcalinamanganês)
1882

Lítio

1960

Indicações de
usos

Principais
componentes
Cloreto de amônio
(NH4Cl), cloreto
de zinco (ZnCl2),
Controle
Eletrodos: zinco
remoto, relógio metálico
(Zn),
de parede, rádio dióxido
de
portátil,
manganês (MnO2)
brinquedos, etc. e grafite
Aditivos: chumbo
(Pb) e cádmio
(Cd).
Zinco
metálico
Câmeras
(Zn), dióxido de
fotográficas,
manganês
lanternas,
(MnO2), grafite,
máquinas
de
hidróxido
de
barbear
potássio (KOH) ou
elétricas, etc.
de sódio (NaOH).
Lítio metálico (Li),
cromato de prata
(Ag2CrO4),
dióxido
de
Equipamentos
manganês
médicos,
(MnO2), óxido de
lâmpadas,
cobre
(CuO),
fechadura
sulfeto de cobre
eletrônica,
(CuS), dióxido de
medidor
enxofre
(SO2),
eletrônico,
cloreto de tionila
câmeras
(SOCl2), cloreto
fotográficas, etc.
de
sulfurila
(SO2Cl2) e cloreto
de
fosforila
(POCl3).

Ilustrações**
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Mercúrio(Óxido
de mercúrio

1942

Relógios,
máquinas
fotográficas,
calculadoras,
agendas
eletrônicas,
aparelhos
de
audição,
e
outros aparelhos
eletrônicos.

Zinco Ar

Não
encontrado

Aparelhos
auditivos

Baterias secundárias

Chumbo-ácido

1859

Veículos
automotores,
luzes
de
emergência,
equipamentos
médicos,
nobreaks, etc.
Câmeras
de
vídeo, telefones
celulares
antigos,
barbeadores,
ferramentas
elétricas, etc.

Zinco (Zn), óxido
de mercúrio (HgO)
e hidróxido de
potássio (KOH).

Oxigênio
atmosférico (O2) e
zinco (Zn).
Dióxido
de
chumbo (PbO2),
ácido
sulfúrico
(H2SO4)
e
chumbo (Pb).
Cádmio (Cd), ferro
(Fe),
hidróxido
(óxido) de níquel
(NiOOH)
e
hidróxido
de
potássio (KOH).

Níquel-cádmio

1899

Íons Lítio

1912

Smartphones,
computadores
portáteis, etc.

Grafite e íons lítio
(Li+).

1967

Veículos
elétricos,
smartphones,
dispositivos
portáteis,
câmeras digitais,
etc.

Hidreto metálico
(MH), hidróxido
(óxido) de níquel
(NiOOH)
e
hidróxido
de
potássio (KOH).

Níquel Hidreto
Metálico

Fonte: Elaboração própria (2018) a partir de informações de BOCCHI et al., 2000; REIDLER; GÜNTHER
(2003).
Nota: *Ano de criação da bateria; ** As ilustrações indicam apenas os formatos e tamanhos de baterias
geralmente encontrados no mercado brasileiro, podendo encontrar em outros formatos e tamanhos para cada tipo
de bateria.

A pilha comum, criada em 1860, foi a primeira pilha a ser produzida comercialmente
ganhando um predomínio em sua utilização até a década de 1950. O surgimento da pilha
alcalina e sua comercialização em 1949 representaram uma maior vantagem econômica
devido sua maior vida útil e principalmente, uma ampliação de seus usos pelo fato de ser
adequada em aplicações de alta drenagem (além das mesmas aplicações da pilha comum).
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Até a década de 1980, o segmento de pilhas alcalinas e de pilhas comuns possuía
grandes concentrações de metais pesados. Na década de 1990, os produtores de pilhas
decidiram reduzir essas concentrações visando ampliar seu mercado para a Europa
(MILANEZ; BÜHRS, 2009), tendo em vista seus impactos ambientais. No que diz respeito à
Resolução Conama nº 401/2008 (BRASIL, 2008a), todas as pilhas atendem aos limites
estabelecidos pelo menos desde 2 anos antes da entrada em vigor da mesma (SILVA et al.,
2011). As figuras 4 a 6 mostram as evoluções ao longo do tempo para cada metal e tipo de
pilha considerado.
Figura 4 -Teores de chumbo, cádmio e mercúrio na série histórica de pilhas alcalinas.

Fonte: SILVA et al., 2011.

Figura 5 – Teores de chumbo, cádmio e mercúrio na série histórica de pilhas Zn-C I.

Fonte: SILVA et al., 2011.
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Figura 6 – Teores de chumbo, cádmio e mercúrio na série histórica de pilhas Zn-C II.

Fonte: SILVA et al., 2011.

Assim como as pilhas comuns e alcalinas, as pilhas de lítio podem ter diversos
formatos e tamanhos. As de lítio podem suportar com facilidade as altas demandas de corrente
de curta duração mantendo uma tensão constante por um período de tempo mais longo que as
pilhas alcalinas (DELL, 2000). No entanto, seu alto custo e os riscos associados ao lítio
metálico impedem sua maior utilização (BOCCHI et al., 2000).
As baterias de chumbo/ácido (Pb-ácido), que tem aplicações industriais, mas são
utilizadas predominantemente em automóveis para alimentar os sistemas de partida,
iluminação e ignição, possuem um alto risco ambiental devido seu funcionamento à base de
chumbo. No Brasil,seu descarte é praticamente inexistente, pois já existe um sistema há muito
tempo no país de coleta das baterias exauridas na aquisição de novas e seu posterior
reprocessamento em unidades de produção de chumbo secundário (REIDLER; GÜNTHER,
2000). Apesar de seu descarte inadequado ser inexistente, houve casos de contaminação de
chumbo em áreas residenciais, como o de Bauru, em 2002, fazendo com que 314 crianças
tivessem taxas de plumbemia superiores àquelas aceitáveis pela Organização Mundial de
Saúde (10μgPb / dl sangue) (TOMITA; PADULA; GEPICCB, 2005).
Outro tipo de bateria industrial muito utilizado na indústria é o de níquel-cádmio (NiCd) por terem várias vantagens técnicas sobre as do tipo chumbo-ácido, como a capacidade de
operar a baixas temperaturas e sua vida útil longa (REIDLER; GÜNTHER, 2000). Devido aos
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impactos ambientais decorrentes do cádmio e devido ao efeito memória 1 (vício de bateria) que
ocasiona a diminuição de sua vida útil, elas vêm sendo substituídas gradativamente pelas
baterias de Níquel-hidreto-metálico (NiMH) e de Íon lítio principalmente no ramo da
telefonia celular. As baterias Íon lítio possuem inúmeras vantagens econômicas em relação
aos outros tipos de bateria. Elas podem armazenar muito mais energia, propiciando tempo de
uso maior e menos necessidade de recarga, além de não serem afetadas pelo “efeito
memória”, como nas baterias de Ni-Cd e NiMH.
Para efeitos deste estudo foram consideradas apenas as pilhas e baterias portáteis
definias como pilhas ou acumuladores que sejam selados que não seja pilha ou acumulador
industrial ou automotivo, que podem ser transportados à mão sem dificuldade por qualquer
pessoa, incluindo as pilhas de célula única, as pilhas e acumuladores utilizados pelos
consumidores ou por profissionais em telemóveis, computadores portáteis, ferramentas
elétricas sem fios, brinquedos e aparelhos domésticos e quaisquer pilhas e acumuladores que
os

consumidores

utilizem

em

aparelhos

domésticos

normais

(BRASIL,

2008;

PARLAMENTO EUROPEU, 2006).
3.2 Legislação brasileira no contexto das diretivas da União Européia
Ao longo dos anos, o Brasil sempre criou legislações pertinentes ao tema baseandose fortemente nas legislações europeias. Inicialmente, a Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (CETESB) e a Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica),
inspiradas na legislação da Alemanha e França, definiram uma norma estadual exigindo que
fabricantes e importadores que não respeitassem os padrões seriam obrigados a coletar, tratar
e dispor os resíduos pós-consumo de seus produtos. Posteriormente, a Resolução Conama nº
257/99 (BRASIL, 1999),baseando-se na Diretiva 91/157/CEE, estendeu esta regulamentação
estadual a nível nacional ocorrendo poucas modificações. Porém, segundo Milanez e Buhrs
(2009), as campanhas de educação da população sobre responsabilidade das empresas
pareciam não terem sido implementadas de forma efetiva. Além disso, em situações onde

A bateria deixa de ser carregada totalmente por sua composição química “sinalizar” que sua carga
está completa.
1
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havia coleta e reciclagem, esta era realizada de forma precária contaminando o meio ambiente
e a saúde das pessoas.
Dessa forma, se mostrou necessária uma revisão dessa resolução, culminando na
criação da atual legislação referente ao tema, a Resolução Conama nº 401/08 (BRASIL,
2008a), que revoga a Resolução Conama nº 257/99 e estabelece os limites máximos de
chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os
critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado. Assim como a
Resolução Conama nº 257/1999, a Resolução Conama nº 401/2008 inspirou-se fortemente na
legislação europeia, em particular, na Diretiva 2006/66/EC (PARLAMENTO EUROPEU,
2006), adotando os mesmos padrões de concentração para mercúrio e cádmio e
responsabilizando fabricantes e importadores no recebimento de pilhas e baterias usadas
(MILANEZ; BUHRS, 2009).
As Instruções Normativas do Ibama nº 3 (BRASIL, 2010c) e nº 8 (BRASIL, 2012)
receberam a função de instituir, para fabricantes nacionais e importadores, os procedimentos
relativos ao controle do recebimento e da destinação final de pilhas e baterias ou de produtos
que as incorporem. A Instrução Normativa Ibama nº 8 (que está em vigor) ainda exige uma
série de informações a serem declaradas no Relatório Anual de Atividades, do Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais – CTF/APP, do qual devem estar inscritos conforme suas categorias e descrições.
Tabela 2–Ano de criação das legislações referentes ao gerenciamento de pilhas e baterias.
Legislações
Europeia
Brasileira
1991 Diretiva 91/157/CEE
1999
Resolução Conama nº 257/1999
2006 Diretiva 2006/66/EC
2008
Resolução Conama nº 401/2008 e Instrução
Normativa Ibama nº 3
2010
PNRS e Decreto nº 7.404 (logística reversa)
2012
Instrução Normativa Ibama nº 8
2013 Diretiva 2013/56/UE
Ano

Fonte: Elaboração própria (2018)

A Lei nº 12.305/10 (BRASIL, 2010d) que institui a PNRS (Política Nacional de
Resíduos Sólidos), juntamente com o Decreto nº 7.404 (BRASIL, 2010e) – que regulamenta a
PNRS – passaram a abranger os conceitos de Responsabilidade Compartilhada e
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Responsabilidade Pós-Consumo (RPC) que, apesar de já constarem implicitamente nessas
regulamentações sobre pilhas e baterias, mereciam uma complementação para que pudessem
ser realizadas.
O conceito da RPC foi desenvolvido por alguns governos da Europa Ocidental no
início da década de 1990 como uma tentativa de aplicar o Princípio do Poluidor Pagador
(PPP2) aos resíduos sólidos urbanos (MILANEZ; BÜHRS, 2009). Apesar de funcionar em
casos de poluição industrial, o PPP era inadequado para lidar com essas situações de
disposição de resíduos sólidos pelo fato dos poluidores serem dispersos, limitando a eficiência
deste instrumento. Neste cenário, surge o RPC definido assim como “uma estratégia de
política ambiental na qual a responsabilidade do produtor é estendida até o estágio pósconsumo do ciclo de vida do produto” (OCDE, 2001).
O conceito de Responsabilidade Compartilhada, que a PNRS (BRASIL, 2010d)
trouxe para os casos de resíduos perigosos gerados nos domicílios (como no caso das pilhas e
baterias), torna tanto o produtor, quanto o consumidor responsáveis pela sua correta
disposição, em sua esfera de competência e responsabilidade nesse ciclo de vida (BARROS,
2013). Assim, ela é definida como “o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos” (BRASIL, 2010d).
O principal instrumento de implementação da Responsabilidade Compartilhada é a Logística
Reversa, definida como:
“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” (BRASIL, 2010d).

Mueller (2005) entende que a logística reversa pode ser classificada como um
processo contrário à logística comum, por tratar os mesmos processos que um planejamento

2

O PPP tinha como principal objetivo induzir indústrias poluidoras a internalizarem os custos sociais
de sua poluição.
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convencional, mas no sentido oposto e com a finalidade de se obter lucratividade. Nesse
sentido, Rogers e Tibben-Lembke (1999) definem logística reversa como:
“O processo de planejamento, implementação e controle do fluxo
eficiente e de baixo custo de matérias primas, estoque em processo, produto acabado
e informações relacionadas, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, com o
propósito de recuperação de valor ou descarte apropriado para coleta e tratamento de
lixo.”

Portanto, a PNRS (BRASIL, 2010d) vem reforçar em seu texto a obrigatoriedade de
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pilhas e baterias de estruturar e
implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos
resíduos sólidos.
O Decreto nº 7.040 (BRASIL, 2010e) prevê a implementação e a operacionalização
dos sistemas de logística reversa por meio dos seguintes instrumentos:
I.

Acordos Setoriais, firmados entre o Poder Público e os fabricantes, importadores,
distribuidores ou comerciantes, visando a implantação da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida do produto.

II.
III.

Regulamento, através de um decreto editado pelo Poder Executivo;e
Termo de Compromisso entre os atores mencionados no inciso I para a fixação de
compromissos e metas mais exigentes que o previsto nos instrumentos anteriores.
De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos

Sólidos (SINIR, 2018) existem cadeias de produtos, como embalagens plásticas de óleos
lubrificantes, que já possuem Acordos Setoriais já assinados (ou prestes a serem assinados) a
nível nacional para a implantação de um sistema de logística reversa. No caso de pilhas e
baterias, não há atualmente Acordos Setoriais firmados para este tema, tampouco a edição de
Regulamento, já que a Resolução nº 401/08 e a Instrução Normativa Ibama nº 8 já
caracterizam essa cadeia como um sistema de logística reversa já implantado.
No entanto, em 2012a Abinee assinou um Termo de Compromisso (SÃO PAULO,
2012) com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente (SMA) e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) prevendo
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ampliar o Sistema de Responsabilidade Pós-Consumo, intitulado “Programa Abinee Recebe
Pilhas”, para recebimento, armazenamento e destinação final ambientalmente adequada de
pilhas e baterias portáteis usadas. A renovação deste termo em 2016 passou a contar com a
adesão total do comércio, a partir da parceria com a Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). Da mesma forma, foi firmado
em 2016 um Termo de Compromisso (PARANÁ, 2017) da Abinee com o Estado do Paraná e
já ocorreu em 2017 uma reunião no estado de Pernambuco visando também a assinatura deste
termo.
3.3 Contexto atual sobre a destinação e disposição final das pilhas e baterias e seus
impactos
As atividades gerenciais ligadas aos resíduos sólidos podem ser agrupadas em seis
elementos funcionais, conforme ilustra a Figura 7. No que se refere coleta de resíduos sólidos
urbanos (RSU) em 2015, o Brasil cresceu em todas as regiões, em comparação ao ano
anterior, obtendo um crescimento de 1,8% no total (Figura 8) e aumentando o índice de
cobertura da coleta de RSU nos estados brasileiros (Figura 9) (BRASIL, 2015). Além disso, a
quantidade de municípios com iniciativas de coleta seletiva também obteve aumentou para
3.859 municípios (Figura 10) (BRASIL, 2015).
Figura 7- O processo da coleta de resíduos sólidos e suas inter-relações.

Fonte: TCHOBANOGLOUS (1977apud CUNHA; CAIXETA FILHO, 2002).
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Figura 8 - Coleta de RSU no Brasil.

Fonte: BRASIL, 2015.

Figura 9 – Gráfico do índice de cobertura da coleta de RSU no Brasil (%).

Fonte: BRASIL, 2015.

Figura 10 – Gráfico de distribuição dos municípios com iniciativas de coleta seletiva no
Brasil.

Fonte: BRASIL, 2015.

Após a coleta, os RSU são direcionados a estações de transferência ou de transbordo
para, então, terem suas destinações finais, que correspondem ao processamento ou
recuperação dos resíduos. Segundo a PNRS (2010d), a destinação final ambientalmente
adequada inclui “a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do
Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final”.
Em relação às pilhas e baterias, é possível reciclar quase toda a totalidade dos
materiais contidos em seu interior. O primeiro processo a ser feito é a trituração, no qual a
capa das pilhas e baterias portáteis é removida permitindo o tratamento das substâncias em
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seu interior (ABINEE, 2017). A seguir este material pode ser reciclado pelos processos
químico ou térmico. No processo químico as pilhas e baterias são submetidas a um processo
de reação química, onde é possível recuperar sais e óxidos metálicos, que são utilizados como
matéria-prima em processos industriais, na forma de pigmentos e corantes (ABINEE, 2017).
No processo térmico as pilhas e baterias são inseridas em um grande forno industrial onde
ocorre o processo de separação do zinco em um ambiente de alta temperatura, permitindo uma
redução seguida de oxidação do zinco presente nas pilhas, sendo possível recuperar este metal
e reutilizá-lo na indústria como matéria-prima novamente (ABINEE, 2017).
A partir do momento que os rejeitos não puderam ser aproveitados pelo sistema pelos
processos de reciclagem, são encaminhados para a disposição final. Visto que a distribuição
ordenada de rejeito sem aterros sanitários3é considerada a disposição final ambientalmente
adequada, este cenário também apresentou sinais de evolução e aprimoramento, com a
maioria dos resíduos coletados (58,7%) sendo encaminhados para os aterros sanitários
(Figura11) (BRASIL, 2015).
Figura 11 – Gráfico de disposição final de RSU no Brasil por tipo de destinação
(t/dia).

Fonte: BRASIL, 2015.

Apesar deste panorama sobre os resíduos sólidos favorecer os índices de destinação
final ambientalmente adequada de pilhas e baterias, deve-se considerar que em muitos
municípios as atividades de coleta seletiva não abrangem a totalidade de sua área urbana, sem

Segundo a PNRS (2010d) os aterros “devem observar normas operacionais específicas de modo a
evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.”
3
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contar o fato de ainda existirem muitos municípios sem qualquer iniciativa de coleta seletiva.
Com isso, grandes quantidades de pilhas e baterias ainda podem estar sendo descartadas no
lixo comum, queimadas, lançadas em rios ou terrenos baldios, contaminando o ecossistema,
como apontaram Gomes e Melo (2006), e tendo como destino final os vazadouros a céu
aberto (lixões). Mesmo que as pilhas e baterias tenham os aterros sanitários como o destino
final, elas ainda podem apresentar uma série de inconvenientes, visto que expostas ao sol e à
chuva, elas se oxidam e se rompem (GOMES; MELO, 2006), fazendo com que grandes
quantidades desses metais fiquem instalados nesses aterros até o final de sua vida útil.
Quando os metais pesados presentes nas pilhas e baterias são introduzidos no meio
aquático por lixiviação (como no caso dos lixões) ouvia meio aéreo por gases resultantes da
incineração eles são redistribuídos através do ciclo geológico e biológico, resultando em
problemas como: a geração produtos de degradação ou de transformação, muito mais tóxicos,
a partir do contaminante original; a bioconcentração em plantas, podendo ocorrer uma seleção
dos organismos capazes de sobreviver à ação dessas substâncias; a bioconcentração em
animais devido a transferência desses metais através da cadeia alimentar (REIDLER;
GÜNTHER, 2003).
Devido a estes fatos as pilhas e baterias além de representarem um grande problema
ambiental também revelam ser um problema sanitário, visto que os principais metais
presentes nas pilhas e baterias podem causar sérios riscos à saúde humana (Tabela 3). Devido
a estas características de toxicidade e pela possibilidade de reação, interação ou sinergismo
com outras substâncias presentes no resíduo sólido urbano ou no ecossistema,as pilhas e
baterias são classificadas como “Resíduos Classe I – Perigosos”, de acordo com a Norma
ABNT NBR 10.004:2004. Além disso, pelo fato das pilhas e baterias portáteis serem
originários de atividades domésticas em residências urbanas, podem ser classificadas, quanto
à origem segundo Art. 13º da PNRS, como resíduos domiciliares (BRASIL, 2010d).
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Tabela 3 - Principais efeitos à saúde devido a alguns metais presentes nas pilhas e
baterias estudadas.
PRINCIPAIS EFEITOS À SAÚDE

Cd
(*)





Câncer
Disfunções digestivas
Problemas pulmonares
Sistema Respiratório





Anemia
Disfunção renal
Dores
abdominais
(cólica,
espasmo, rigidez).
Encefalopatia
(sonolência,
distúrbios metais, convulsão,
coma).
Neurite periférica (paralisia)
Problemas pulmonares
Teratogênico


Pb
(*)






e

no

Mn







Hg
(*)









Co









Cr



Lesões pulmonares e no Sistema
Respiratório
Distúrbios hematológicos
Possível carcinogênico humano
Lesões e irritações na pele
Distúrbios gastrintestinais
Efeitos cardíacos

Câncer do aparelho respiratório
Lesões nasais e perfuração do
septo e na pele
Distúrbios no fígado e rins,
podendo ser letal.



Ni





Ag







Li



Disfunções renais e respiratórias
Disfunções
do
Sistema
Neurológico
Cáustico sobre a pele e mucosas
Teratogênico

Zn






PRINCIPAIS EFEITOS À
SAÚDE
Disfunção cerebral e do
Sistema Neurológico
Disfunções renais, hepáticas e
respiratórias.
Teratogênico
Congestão,
inapetência,
indigestão.
Dermatite
Distúrbios
gastrintestinais
(com hemorragia)
Elevação da pressão arterial
Inflamações na boca e lesões
no aparelho digestivo
Lesões renais
Distúrbios neurológicos e
lesões cerebrais
Teratogênico, mutagênico e
possível carcinogênico.
Câncer
Lesões
no
Sistema
Respiratório
Distúrbios gastrintestinais
Alterações
no
Sistema
Imunológico
Dermatites
Teratogênico, genotóxico e
mutagênico.
Argíria (descoloração da pele
e outros tecidos)
Dores estomacais e distúrbios
digestivos
Problemas
no
Sistema
Respiratório
Necrose da medula óssea,
fígado, rins e lesões oculares.
Alterações hematológicas
Lesões pulmonares e no
Sistema Respiratório
Distúrbios gastrintestinais
Lesões no pâncreas

Fonte: ASTDR (2002); U.S. EPA (2002); WHO (2002,apud REIDLER; GÜNTHER, 2003).
* Esses metais estão incluídos na Lista “TOP 20” da USEPA, entre as 20 substâncias mais perigosas à saúde e ao
ambiente: Cd, Cr, Hg, Pb (CERCLA, 2002apud REIDLER; GÜNTHER, 2003).

Apesar de todo o arcabouço legal relativo às pilhas e baterias, uma realidade que
agrava as consequências negativas de sua destinação inadequada é o fato do mercado de
pilhas, estimado em 700 milhões de unidades/ano, ter sido abastecido por mais 400 milhões
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de unidades por “empresas” do mercado informal, as quais não obedeceram aos limites de
metais pesados (ABINEE, 2004).
De acordo com os resultados preliminares de uma pesquisa desenvolvida em parceria
pelo Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCTIC), e o Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
(BRASIL, 2008b), estas pilhas que entraram ilegalmente no país contiveram dez vezes mais
mercúrio e sete vezes mais chumbo do que o tolerado pela Resolução 257/99 do Conselho
Nacional de Meio Ambiente (Conama), não possuindo orientação para o consumidor e outras
irregularidades, contrariando legislações vigentes.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro junto com
outros autores (INMETRO et al., 2012) elaborou um relatório sobre análises em pilhas
alcalinas e zinco-manganês realizando ensaios químicos com uma amostra de 11 (onze)
diferentes marcas de pilhas alcalinas, 04 (quatro) diferentes marcas de pilhas zinco-manganês
e 04 (quatro) “marcas” de pilhas irregulares e/ou piratas. Além da não conformidade de pilhas
quanto a duração mínima/descarga, este estudo verificou (com base na Resolução nº 401/08),
a não-conformidade de 01 (uma) marca de pilha zinco-manganês e 03 (três) marcas
irregulares e/ou piratas no que se refere aos limites de máximos de cádmio, mercúrio e
chumbo, sendo que uma das marcas apresentou um teor de mercúrio 18 vezes maior do que o
permitido.
Martinelli et al. (2014) verificaram em seus estudos o grande potencial de
contaminação de águas subterrâneas e de afetar os ciclos naturais do solo que a disposição
inadequada de baterias do tipo Ni-Cd possuem. Observou-se que a eliminação dessas baterias
diretamente no solo, fez com esse apresentasse uma concentração de níquel de 349 mg kg-1, e
de cádmio de 2890 mg kg-1, por vezes excedendo muito os valores de intervenção (valores
abaixo dos quais o solo é capaz de sustentar suas funções principais) para o solo,
determinados pela Resolução nº 420/09.
Além da eliminação de pilhas e baterias diretamente no solo, se verificou que a
grande maioria população ainda possui o hábito de descartar desses materiais no lixo comum,
fora os casos também frequentes de pessoas que guardam esses produtos em casa por não
conhecerem locais de recolhimento ao redor ou daquelas jogam nas ruas ou enterram no
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quintal (KEMERICH et al., 2012; SOUSA;DE SOUZA, 2014; SCARAMEL; MALAFAIA;
RODRIGUES, 2011).
Barreto et al. (2015) mostraram que este desconhecimento sobre os impactos
ambientais que o descarte inadequado podem causar, não esteve relacionado necessariamente
com o grau de escolaridade da população, e sim com a ineficiência do poder público (junto
com o setor comercial) de levar estas informações relevantes à população.
Fiorotti et al. (2010) ao pesquisar sobre os estabelecimentos que comercializam
pilhas e baterias no município de Aracruz-ES, constatou que nenhum deles praticavam o
recolhimento como determina a lei. Em Rio Claro-SP, apesar de haver iniciativas de coleta e
encaminhamento para tratamento, observou-se que nos três ecopontos do município as
caçambas não eram devidamente especificadas, permitindo a mistura e contaminação entre
diversos tipos de resíduos (RUIZ et al., 2012).
3.4 Casos de gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e baterias no Brasil
Um sistema considerado como o maior sistema de logística reversa do Brasil que
ainda está em evolução no Brasil é o “Programa Abinee Recebe-Pilhas” (Parp), criado em
novembro de 2010 por empresas fabricantes e/ou importadoras de pilhas e baterias portáteis,
com o objetivo de receber, transportar, armazenar e dar a destinação ambientalmente correta
para pilhas e baterias de uso doméstico (ABINEE, 2012). A união entre essas empresas que já
participavam da Abinee e que buscavam adequar-se a Resolução nº 401/08(BRASIL, 2008a),
facilitou a troca de experiências entre elas e também permitiu que negociassem os contratos
com os fornecedores de forma conjunta, obtendo mais vantagens econômicas (MENDES;
RUIZ; FARIA, 2016).
Desta forma, a GM&C foi a empresa selecionada pelo Parp para realizar a parte da
logística de coleta e transporte dos produtos. Entre suas atividades, realiza a coleta, a triagem
das pilhas por marcas, a armazenagem temporária em embalagens adequadas e a consolidação
de carga para destinação final ambientalmente correta, no caso a empresa Suzaquim, pois se
apresentou como “uma das únicas no Brasil capazes de realizar o procedimento de forma
segura e confiável na época” (MENDES; RUIZ; DE FARIA, 2016).
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A oficialização do Parp despertou o interesse de algumas empresas em participar do
grupo. Outras empresas foram pontualmente convidadas a participar desse sistema, como
grandes varejistas que importavam pilhas e baterias no Brasil. Com a entrada desses
participantes, o programa aumentou, consideravelmente, o número de pontos de coleta e seu
raio de ação. O Parp contava com 1.121 pontos de coleta espalhados em várias cidades do
Brasil, estando presente com ao menos um ponto de coleta em cada estado da Federação. Até
2016 foram coletados 1.005.430 kg de pilhas e baterias, que foram enviadas para a Suzaquim
(MENDES; RUIZ; FARIA, 2016).
O processo de reciclagem utilizado pela Suzaquim se baseia na separação química
descrita anteriormente (seção 3.3), retirando os metais agregados na matéria-prima, para em
seguida, ocorrer a obtenção de sais e óxidos metálicos que serão utilizados nas indústrias de
colorifício, cerâmicas, refratárias e indústrias químicas (SELPHIS; CASTILHO; DE
ARAÚJO, 2012). No processo de reciclagem praticamente não gera-se outros resíduos sólidos
e/ou descarte de efluentes líquidos, os quais após tratados são reutilizados (SUZAQUIM,
2018).
Dos Santos, Gallardo e Graudenz (2016) também mostraram um programa de coleta
de pilhas e baterias pós-consumo realizado por uma rede drogarias. O programa consistiu na
distribuição de mini-caixas de papelão nas lojas de drogaria, para que os consumidores e
clientes as adquirissem de forma gratuita e livre. Estes, por sua vez, levavam as mini-caixas
para suas residências realizando o acondicionamento de pilhas e baterias inservíveis de forma
voluntária. Os funcionários das lojas recebiam dos consumidores e clientes as mini-caixas
cheias, as embalavam em invólucros maiores para remeterem aos depósitos da rede drogarias.
Os Técnicos de Segurança do Trabalho de cada depósito acondicionam em um lote maior de
pilhas e baterias que é enviado para a empresa de reprocessamento e destinação final, por
meio de uma transportadora contratada.
Desde o início do programa até o presente estudo rede de drogaria coletou e
proporcionou a remessa para a reciclagem de 349,29 toneladas de pilhas e baterias inservíveis.
Deste modo, a rede de drogarias coletou em 12 anos da existência do programa de coleta de
pilhas e baterias o equivalente a 62% do peso total de uma empresa integrante do grupo Parp.
A comparação dos resultados dos programas evidencia o comprometimento da rede de
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drogarias, para com as boas práticas ambientais, o que independe de pressões normativas
(SANTOS; GALLARDO; GRAUDENZ, 2016).
Milano e Lizarelli (2014) mapearam a Logística Reversa de pilhas e baterias
praticada por uma entidade bancária internacional, que já executava a coleta de rejeitos
eletrônicos em diversos municípios do Brasil, visando engajar o público acerca da temática da
sustentabilidade. Neste caso, as agências e prédios administrativos destas instituições
possuíam receptores para a coleta de pilhas e baterias, que eram enviadas a uma operadora
logística. Esta operadora realizava o processo de triagem dos materiais coletados, separandoas por marca sendo encaminhadas a uma instituição recicladora. Ao receberem as pilhas e
baterias, a empresa recicladora realizava a produção de sais e óxido metálicos
(reprocessamento) que eram vendidos às empresas de calorífico, cerâmicas, indústrias
químicas, de tintas e refratários.
Em Portugal, o Decreto-Lei nº 6/2009 definiu a responsabilidade de gerenciamento
dos resíduos de pilhas e baterias para os produtores por meio de organizações de
conformidade. Essa obrigação deveria ser transferida às organização por um período mínimo
de 2 anos. Desta forma, três organizações foram licenciadas para tal: Ecopilhas, AMB3E e
ERP Portugal. Estas, então, devem preencher uma série de requisitos como: serem
organizações sem fins lucrativos, serem financiadas através de taxas baseadas nas quantidades
colocadas no mercado, composição e tratamento, etc. Além disso, têm a obrigação de atingir
metas coleta (aumentando anualmente de 25% em 2010 para 45% em 2015), gastar no
mínimo 2% das receitas em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 5% em campanhas de
informação (EPBA, 2016).
Portanto, os municípios em Portugal são legalmente obrigados a coletar as pilhas e
baterias inservíveis através de seus serviços de coleta de resíduos, enquanto que as
organizações de conformidade devem fornecer recipientes de coleta e compensá-los por seus
serviços sob um contrato, levando em conta as quantidades recolhidas. Além dos serviços de
coleta municipais, as organizações instalam pontos de coleta em revendedores, escolas,
hospitais e outras entidades (EPBA, 2016). Elas costumam realizar uma série de campanhas
informativas como:

24



“Pilhão vai à Escola”: Campanha anual que colocou lixeiras de coleta em várias
escolas, sendo que estas receberiam pontos por volume coletados. Com isso,
concediam-se prêmios de melhor resultado de coleta por aluno e pela escola;



Lançamento de um aplicativo que permite o usuário a identificar o ponto de coleta
mais próximo;



Utilização das mídias sociais para a promoção de campanhas e concursos com os
mais jovens.(EPBA, 2016).
Como resultado deste sistema de logística reversa, a taxa de coleta de resíduos de

pilhas e baterias em Portugal esteve sempre acima dos 24% após a promulgação deste
Decreto-Lei nº 6/2009 e atingiu um pico de 33% em 2011. Em 2015, a taxa ficou em 31%
(EPBA, 2016).
3.5 Práticas de sistema de logística reversa de outros resíduos sólidos no Brasil
Além das pilhas e baterias existem outras cadeias que já possuem sistemas de
logística reversa implantados, anteriormente à PNRS, por meio de outras tratativas legais.
Estas legislações, da mesma forma que para as pilhas e baterias, impõem as responsabilidades
aos fabricantes e importadores de coletar e dar uma destinação final ambientalmente adequada
a esses resíduos.
No caso dos pneus usados, os fabricantes e importadores podem envolver os pontos
de comercialização de pneus, os municípios, borracheiros e outros para o estabelecimento da
logística reversa (SINIR, 2018). A instituição Cempre (2018) aponta que são 808 pontos de
coleta atualmente, distribuídos em todos os estados e Distrito Federal e foram criados em
parceria, em princípio, com prefeituras de municípios com mais de 100 mil habitantes ou um
consórcio de municípios que possibilite atingir esse número mínimode habitantes. As
prefeituras cedem os terrenos dentro das normas específicas de segurança e higiene para
receber os pneus inservíveis vindos de origens diversas. O responsável pelo Ponto de Coleta
comunica à Reciclanip (entidade ligada à ANIP - Associação Nacional da Indústria de
Pneumáticos) sobre a necessidade de retirada do material quando atinge a quantidade de 2 mil
pneus de passeio ou 300 pneus de caminhões e a partir disso, a Reciclanip programa a retirada
do material com os transportadores conveniados(CEMPRE, 2018).
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Uma grande dificuldade que se encontra no trato dos pneus inservíveis é a coleta dos
mesmos que estão espalhados por todo o território nacional, quase sempre em lugares
impróprios para sua armazenagem. Segundo Lagarinhos e Tenório (2012), no Brasil, não
existe incentivo por parte do governo para a reciclagem de pneu, sendo que o processo de
logística reversa é financiado pelos fabricantes e importadores de pneus novos. Contudo, a
Reciclanip, coletou e destinou de forma ambientalmente correta mais de 183 mil toneladas de
pneus inservíveis durante 2014, tendo um índice de reciclagem de 85% (CEMPRE, 2018).
Em relação aos usuários de agrotóxicos e afins, o Decreto nº 4.074 de 2002 indica
que estes devem efetuar a devolução das embalagens vazias, e respectivas tampas, aos
estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, no prazo de até um ano, contado da
data de sua compra (BRASIL, 2002). Em 2000, as empresas criaram o inpEV (Instituto
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), para atender e executar as atividades
determinadas pela Lei federal nº 9.974/00. O Sistema Campo Limpo conta com mais de 400
unidades de recebimento, localizadas em 25 Estados e no Distrito Federal e geridas por
associações (INPEV, 2018).Cada unidade – denominada central ou posto, conforme o porte e
o tipo de serviço prestado – segue normas técnicas específicas e passa por um processo de
licenciamento ambiental para receber as embalagens (INPEV, 2018). Em 2002, ano de criação
desse sistema, o retorno de embalagens vazias, através do inpEV, correspondeu a cerca de
30% a 40% do total de embalagens colocadas no mercado nacional, que girou em torno de
150 milhões de unidades (SATO, CARBONE; MOORI, 2006). Em 2017, 94% das
embalagens plásticas primárias comercializadas no Brasil foram destinadas pelo inpEV, sendo
91% para reciclagem e 9% para incineração (INPEV, 2018).
Quanto ao óleo lubrificante usado ou contaminado (Oluc) proveniente das refinarias
de petróleo e das rerrefinadoras, a Resolução CONAMA 362/05 (BRASIL, 2005) aponta que
os produtores e importadores devem coletar, ou garantir a coleta, e dar uma destinação final,
respeitando a proporção do óleo lubrificante acabado que colocarem no mercado. O Oluc
deverá ser todo coletado e repassado ao setor de rerrefino como matéria-prima, retornando,
posteriormente, ao processo de produção de óleo acabado (IBAMA, 2008). Segundo dados da
ANP, de 1,1 bi de litros de Oluc comercializados no Brasil foram coletados 445,8 mi de litros,
correspondendo aproximadamente 40% do volume colocado no comércio (SINIR, 2018).
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4 METODOLOGIA
A Resolução Conama n° 401/08 consta em seu art. 14 que:
“Nos materiais publicitários e nas embalagens de pilhas e baterias,
fabricadas no País ou importadas, deverão constar de forma clara, visível e em
língua portuguesa, a simbologia indicativa da destinação adequada, as advertências
sobre os riscos à saúde humana e ao meio ambiente, bem como a necessidade de,
após seu uso, serem encaminhadas aos revendedores ou à rede de assistência técnica
autorizada.”

A primeira fase da pesquisa consistiu em avaliar o cumprimento dessa resolução
quanto às informações contidas em suas embalagens. Entre 4 de maio e 26 de setembro foram
realizados trabalhos de campo visitando-se estabelecimentos comerciais (lojas de
departamento, eletrodomésticos, utilidades do lar, papelarias, drogarias, informática e
telefonia) e camelôs, priorizando áreas com grande concentração de comércios, como o
Centro de Niterói. Nesses comércios, observaram-se as informações nas embalagens e quando
eram vendidas individualmente, buscavam-se as informações no corpo das pilhas e ou baterias
portáteis Os estabelecimentos comerciais (no total de 36) localizam-se:


No bairro do Centro (31), sendo que 7 no interior do Plaza Shopping e 24 em
ruas do bairro;



Nos bairros de Icaraí (1), Barreto (1) e Ingá (1);



No interior do Shopping Itaipu Multicenter, localizado no bairro de
Piratininga. (2)

As barracas de camelôs (no total de 7)citadas acima se localizam:


Rua Coronel Gomes Machado, Centro (3).



Rua Visconde do Uruguai, Centro (2).



Rua Almirante Tefé, Centro (1).



Rua Gavião Peixoto, Icaraí (1).

A segunda fase do estudo consistiu em investigou o cumprimento e a efetividade do
sistema de logística reversa, através de um formulário (Apêndice I) procurando descobrir se
as pilhas e baterias comercializadas pelas lojas estão sendo recolhidas por estas como
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determina a PNRS e a Resolução Conama 401/08. A resolução em questão aponta no art. 4
que:
“os estabelecimentos que comercializam os produtos mencionados no art.
1º [...] deverão receber dos usuários as pilhas e baterias usadas, respeitando o mesmo
princípio ativo, sendo facultativa a recepção de outras marcas, para repasse aos
respectivos fabricantes ou importadores.” (BRASIL, 2008a).

Logo, pressupõe-se que essa legislação também obriga a prática da logística reversa
para estes resíduos.
Para identificar os possíveis pontos de recolhimento das pilhas e baterias existentes
no município procurou-se primeiramente em sites eletrônicos e, uma vez que se identificavam
os estabelecimentos, realizaram-se visitas técnicas para adquirir as informações pertinentes ao
estudo. Entre o período de 10 de setembro à 3 de outubro foram visitados 12 estabelecimentos
no total, que abrangem o comércio (já contemplados nos trabalhos de campo acima),
prestadora de serviço de limpeza urbana, cooperativa e escola, abordando perguntas descritas
no Apêndice II, dependendo do tipo de estabelecimento.
Portanto, o Fluxograma da Figura 12 corresponde aos procedimentos adotados
durante a pesquisa e os locais estudados para realizar a verificação das informações contidas
nas embalagens de pilhas e baterias e da participação em sistemas de logística reversa.
Figura 12 - Fluxograma dos procedimentos adotados durante a pesquisa.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Esta seção é subdividida em três subseções. A primeira diz respeito às pesquisas
exploratórias feitas em estabelecimentos comerciais formais e barracas de camelô que
buscaram analisar o cumprimento da legislação vigente referente às pilhas e baterias. Alguns
registros fotográficos foram utilizados com o objetivo de exemplificar dados pertinentes
adotados pelos fabricantes dos produtos. No Apêndice III constam outros registros que
complementam o que foi discutido durante esta seção. A segunda seção buscou analisar as
iniciativas de logística reversa praticada em estabelecimentos comerciais em Niterói. E a
terceira procurou identificar os pontos de coleta existentes no município, bem como traçar um
paralelo entre a conjuntura municipal com a nacional.
5.1 Análise do cumprimento da legislação quanto às pilhas e baterias portáteis em
comércios
A legislação pertinente desta seção abrange a Resolução Conama nº 401/08, a
Instrução Normativa Ibama nº 8 e recomendações do Inmetro baseadas no Código de Defesa
do Consumidor, sendo abrangidos na pesquisa os estabelecimentos comerciais e barracas de
camelô. As barracas de camelô foram enumeradas de B1 a B7 e os estabelecimentos
comerciais, por sua vez,foram enumerados de E1 a E14 (como mostra a Tabela 4), incluindo
lojas de departamento (4), utilidades do lar (1), informática (1), telefonia e informática (1), 3
papelarias, 2 drogarias e 2 supermercados.
Tabela 4 - Perfis e abrangências dos estabelecimentos comerciais estudados.
Estabelecimento

Perfil

Abrangência

E1

Departamento
Departamento
Departamento
Papelaria
Papelaria
Departamento
Papelaria
Utilidades do lar
Drogaria
Drogaria
Telefonia e informática
Informática
Supermercado
Supermercado

Estadual

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Estadual
Nacional
Municipal
Estadual
Regional
Municipal
Nacional
Estadual
Estadual
Municipal
Municipal
Nacional
Nacional

29

Em relação à abrangência (referente à distribuição de lojas físicas pelo Brasil),
observou-se a presença de 4 estabelecimentos municipais (lojas físicas apenas no município
de Niterói), 5 estaduais (apenas no estado do Rio de Janeiro), 1 (um) regional (apenas em
estados da região Sudeste) e 4 nacionais (em estados contidos em mais de uma região do
Brasil).
Em relação às informações averiguadas nos estabelecimentos comerciais (E1 a E14)
e nos camelôs (B1 a B7), foram identificadas 73 pilhas e baterias divididas em 21 diferentes
marcas ao total. Desta quantidade, existem marcas de diferentes tipos (quanto à composição
química) a exemplo da Sony que possui pilhas alcalina (Ak), lítio (Li) (miniatura) e Niquelmetal-Hidreto (NIMH), e diferentes formas de venda (com e sem a embalagem elaborada com
cartão duplex, que refere-se à embalagem que comumente são vendidos esses produtos).
Quanto à marca Alfacell, por exemplo, em relação à mesma pilha (alcalina) foram
encontradas duas formas de venda, quanto à embalagem: uma com embalagem duplex, com
informações impressas sobre o produto (contendo 4 pilhas) e outra sem tal embalagem,
vendendo normalmente 4 pilhas em embalagem plástica transparente, sem informação sobre o
produto (isso ocorre comumente no camelô). Com isso, obteve-se um total de 35 formas
diferentes de apresentação da informação sobre as pilhas (que depende de como estas são
embaladas), como mostra a primeira coluna da Tabela 5 e 7 tipos de pilhas (Co, Ak, Íon-Li,
NI-MH, Ni-Cd, Li (botão) e Li (miniatura), tendo origem de 7 países distintos.
As informações sobre metais pesados (caso houvessem), descritas entre aspas na
tabela 5, representam fielmente os textos adotados pelos fabricantes em suas embalagens. Nos
casos de não apresentarem informações nas embalagens ou no corpo das pilhas e baterias se
estabeleceu a expressão “Não há” (tabela 5) e nos casos em que foi descrita a composição
química, não contendo nenhum metal pesado estabelecido pela Resolução Conama nº 401/08
(Anexo I) se estabeleceu a expressão “Não contém”.
Apesar das informações sobre importador e origem das pilhas e baterias não serem
uma exigência da Resolução Conama nº 401/08 e da Instrução Normativa Ibama nº 8, a sua
inexistência nas embalagens pode dar indícios de haver a comercialização de produtos ilegais
(falsificados ou piratas). Destaca-se que os produtos piratas são aqueles que possuem a
reprodução, venda ou distribuição sem a devida autorização e o pagamento dos direitos
autorais. Os falsificados se assimilam aos piratas por estarem ligados a um crime contra o
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autor, porém há também o fato de apresentarem tamanhos e embalagens idênticas à original
com preços e qualidades inferiores (características químicas distintas, por exemplo). Em
ambos os casos, as pilhas e baterias podem conter teores de metais pesados acima dos limites
estabelecidos pelos art. 7 e 8 da Resolução em questão (BRASIL, 2008a).
Tabela 5 - Informações encontradas nas embalagens de pilhas e baterias portáteis estudadas
em estabelecimentos comerciais formais e barracas de camelô.
Marca
(presença de
embalagem)

Tipos

Origem

Alfacell (Com)

Co e Ak

China

Alfacell (Sem)

Co e Ak

-

Br55 (Com)

Co e Ak

China

Dotcell (Com)

Íon-Li

China

Duracell (Com)

Ak

China

Duracell (Sem)
Elgin (Com)
Elgin (Com)

Ak
Ak
NI-MH

China
China

Eveready (Com)

Co e Ak

Brasil

Flex (Com)

Li (botão)

China

Flex (Com)

Ni-MH

China

Flex (Com)

Ak

China

G13(Com)
G3(Com)
GP(Com)
Maxell (Com)
Maxell (Com)
Maxday (Com)
Maxmax (Com)
MaxPrint (Com)
Mox (Com)
Mox (Com)
Mox(Com)

Ak
Ak
Ak
Li (botão)
Ni-MH
Ni-MH
Ak
NI-MH
Ni-Cd
Íon-Li

Japão
Japão
China
China
China
China
-

Informações
sobre
metais
pesados

Estabelecimentos
comerciais e
Importador
barracas de
camelô
E2,E4,E5, E14,
Imporiente Com. “Sem mercúrio
B2, B3
Ext. Ltda.
e cádmio”
Imporiente Com.
Ext. Ltda.
Energética do
Brasil Comércio
Importação e
Exportação
Duracell
Comercial e
Importadora do
Brasil Ltda.
Elgin S/A
Elgin S/A
EnergizerGroup
do Brasil Imp.
Exp. e Com.
Ltda.
BazziCompany
B.N.K. Comércio
e Importação e
Exportação
EIRELI -EPP
MTI Serviços e
Comércio
Exterior Ltda.
Maxprint
-

Não há

B1, B2, B5

“0%
mercúrio e
cádmio”

E7, E8

Não há

E11

“Sem adição
de mercúrio”

E2, E3, E5, E6,
E8, E9, E10, E13,
B2, B3

Não há
Não contém
Não contém

B5
E6
E12, B3

Não há

E8

“Pb Hg”

E6, B1

Não há

E6, E12, B5

Não há

E6

Não há
Não há
Não há
Não há
Não há
Não há
Não há
Não contém
Não há
Não há
Não há

B7
B7
B3, B7
B4
B4, B7
B5
E12
E6
E11
E11
E12
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Continuação da Tabela 5
Multilaser
Ni-MH
China
Não há
E6
Industrial S.A.
Panasonic do
“0% Pb, Hg
E1, E2, E13, B1,
Co e Ak
Tailândia
Brasil Limitada
e Cd”
B2, B3
Panasonic do
Co e Ak
Tailândia
Não há
B2, B5
Brasil Limitada
Panasonic
Li(botão) Indonésia
Não há
B7
Corporation
Spectrum Brands
Brasil Indústria e
“Sem mercúrio E1, E2, E3, E6,
Rayovac (Com)
Co e Ak
China
Comércio de
e cádmio”
E14, B2
Bens de
Consumo Ltda.
Rayovac (Com)
Íon-Li
Ucrânia
Não há
E6
Sony
“0% Hg e
Sony (Com)
Ak
Indonésia
E12
Corporation
Cd”
Sony
Sony (Com)
Ni-MH
Japão
Não há
E12
Corporation
Sony
Sony(Com)
Li (botão) Indonésia
Não há
B3, B6, B7
Corporation
Li
Sony
Sony (Com)
Japão
Não há
B3, B4, B7
(miniatura)
Corporation
Sunking (Com)
Ak
Não há
B6
Toshiba Lifestyle
Products &
Toshiba(Com)
Ak
Japão
Não há
B7
Services
Corporation
Fonte: Elaboração própria
Nota: Co – Pilha “comum”; Ak – Pilha “alcalina”
(Sem) – Sem embalagem com papel cartão duplex; (Com) – Com embalagem elaborada com papel
cartão duplex
“Não contém” significa que apresenta a informação sobre a composição química no produto, não
sendo composto por um metal que o Conama 401/08 regulamenta seus limites.
“Não há” significa que não apresenta informação quanto à composição química do produto.
Multilaser
(Com)
Panasonic
(Com)
Panasonic
(Sem)
Panasonic
(Com)

O INMETRO (2005) aponta que os dados do fabricante/importador/distribuidor, da
composição e origem do produto devem constar em material informativo, acompanhando as
pilhas e baterias. Além disso, de acordo com o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
(CDC) “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características,
composição, origem, entre outros dados” (BRASIL, 1990). A não observância dessas
informações, mesmo que por omissão, induzindo em erro o consumidor a respeito dessas
informações, constitui publicidade enganosa sujeita a infrações penais (BRASIL, 1990).
Quanto às informações sobre importador e origem (terceira e quarta coluna,
respectivamente, da Tabela 5), identificou-se que em 43% de todas as pilhas e baterias
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analisadas destes locais (total de 35, identificado na coluna 1 da tabela 5), no mínimo, uma
destas informações não aparece na embalagem (Figura 13). Dessa porcentagem, 70% estão
distribuídas em todas as 7 barracas de camelôs visitadas e 30% estão presentes em uma
papelaria, uma loja de informática e outra de telefonia e informática (E6, E11 e E12,
respectivamente). Além da possibilidade de serem pilhas ilegais (piratas ou falsas), outro fator
que pode estar associado à inexistência dessas informações é a venda de pilhas e baterias sem
embalagens com papel cartão duplex. Destaca-se que encontra-se à venda pilhas da marca
Alfacell embaladas num plástico sobre o qual está fixado um adesivo indicando informações
sobre origem e importador. Destaca-se que nas marcas G3, G13, GP, Maxmax (Com), Mox
(Com) e Sunking (Com), que foram vendidas em 4 barracas de camelô e 1 estabelecimento
(informática), não se encontrou nenhuma das duas informações.
Figura 13 – Porcentagem das marcas que continham informações sobre importador e origem.

Não
43%

Sim
57%
Fonte: Elaboração própria, 2018.
Além da inexistência dessas informações quanto ao importador e origem, outro fator
que demonstra preocupação quanto à legalidade das pilhas e baterias é o país de origem
desses produtos. De acordo com o INMETRO (2005), anteriormente as pilhas asiáticas não
traziam na embalagem a indicação do fabricante e do importador e nem orientações para o
descarte do produto, além de vazarem com facilidade. Segundo um estudo Vieira et al.
(2013), a fragilidade do invólucro externo dessas pilhas faz com que o conteúdo interno destas
seja facilmente exposto às intempéries naturais. Além disso, nas pesquisas realizadas por
Vieira et al. (2013) verificou-se que as pilhas asiáticas contiveram sempre mais cádmio e
mercúrio do que os teores máximos admitidos nas resoluções nº 257/99 e nº 401/08 do
Conama.
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Conforme indica a quarta coluna da Tabela 5 (informações sobre a origem), 77% das
pilhas analisadas há a indicação da origem, sendo 93% do continente asiático (Figura 14), em
especial, da China (55%), que possui mão-de-obra e matéria-prima para o desenvolvimento
desses produtos. Destaca-se que apenas uma marca analisada é fabricada no Brasil (da marca
Eveready).
Figura 14 - Origem das marcas de P&B analisadas.

Fonte: Elaboração própria, 2018.
Assim como as informações sobre importador e origem, aquelas que indicam a
presença ou não de metais pesados também não são obrigatórias pela Resolução Conama nº
401/08 e Instrução Normativa Ibama nº 8. Porém, a inexistência deste tipo de informação, da
mesma maneira, pode suspeitar uma comercialização de pilhas e baterias piratas.
A Tabela 5 mostra que em certas embalagens houve a comunicação quanto à
inexistência de metais pesados na sua composição (quinta coluna). Em algumas embalagens,
apesar de não haver uma informação explícita sobre a inexistência desses metais (20%),
houve a descrição da composição química dos produtos, cumprindo à legislação quanto à
informação e limites máximos em relação à concentração dos metais pesados no produto. No
entanto, 71% dos casos não apresentam a informação quanto à composição química dos
produtos (Figura 15). Ainda há o caso do texto “Pb Hg” presente na embalagem de uma
bateria de lítio (Figura 16) que provoca uma dúvida ao consumidor se a pilha possui ou não
tais metais pesados.
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Figura 15 - Porcentagem das marcas que apresentaram alguma informação sobre a
composição química das P&B.

Sim
29%

Não
71%
Fonte: Elaboração própria, 2018.
Figura 16 - Embalagem da bateria de lítio contendo o texto "Pb Hg".

Fonte: Próprio autor (2018).
Portanto, a inexistência das informações sobre os limites de metais pesados pode
estar ligada não somente ao fato de serem ilegais, mas também por causa das diferentes
posturas adotadas por fabricantes e distribuidores no que se refere à comunicação destas
informações. Para comprovar a legalidade das pilhas e baterias e manter os consumidores
esclarecidos acerca da presença dos metais pesados (Pb, Cd e/ou Hg), seria interessante a
adoção, por parte dos fabricantes e/ou distribuidores, informações impressas que indicam a
inexistência desses metais. Ressalta-se que o uso de símbolos dos elementos químicos para
informar quantos aos metais pesados, podem não esclarecer eficientemente quanto à sua
composição, já que uma parcela da população pode desconhecer o significado dos mesmos.
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Já a necessidade da existência da simbologia adequada e das advertências sobre os
riscos à saúde humana e ao meio ambiente e sobre a necessidade de encaminhamento
adequado das pilhas e baterias também se mostram bastantes relevantes, uma vez que o
problema do descarte desses resíduos, juntamente com o resíduo domiciliar (que tende a
ocorrer em grandes quantidades), precisa ser solucionado.
Para a análise das informações das pilhas e baterias da Tabela 6 e 7, foi considerado
os seguintes aspectos:
a) Simbologia adequada na embalagem ou no produto: “Composta pela figura
de uma lixeira contendo um "X" sobre sua superfície” (Anexo III de
BRASIL, 2012), podendo-se utilizar qualquer das três simbologias mostradas
na Figura 17.
b) Advertência sobre riscos à saúde humana e ao meio ambiente: informação na
forma textual sobre os riscos de vazamento e de explosão da(s) pilha(s) ou
bateria(s). Observa-se que não há legislação que descreva quais informações
de fato devem constar nos produtos ou embalagens.
c) Advertência sobre a necessidade de encaminhamento adequado: “Após o uso,
as pilhas e/ou baterias deverão (grifo do autor) ser entregues ao
estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada” (Anexo
III de BRASIL, 2012).
Figura 17 - Simbologia de destinação adequada adotada para pilhas e baterias.

Fonte: BRASIL, 2008a e 2012.
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Tabela 6 – Presença de simbologia e advertências nas embalagens de pilhas e
baterias portáteis dos estabelecimentos comerciais.
Simbologia
sobre:
Estabelecimentos
de venda

Marca

E1

Tipos

Advertências sobre:

Sim

Riscos à saúde
humana e ao
meio
ambiente
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Destinação
adequada

Necessidade de
encaminhamento
adequado

E7, E8

Br55

E11
E2, E3, E5, E6,
E8,E9, E10, E13
E6
E12
E8
E6, E12
E6
E12
E6
E11
E11
E12
E6

Dotcell

Ni-Cd
Co e
Ak
Co e
Ak
Íon-Li

Duracell

Ak

Sim

Sim

Sim

Multilaser

Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não

Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim

Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não

E1, E2, E13

Panasonic

Ak
Ni-MH
Ak
Ni-MH
Li
Ni-MH
Ak
Ni-MH
Ni-Cd
Íon-Li
Ni-MH
Co e
Ak
Co e
Ak
Li
Íon-Li
Ak
Ni-MH
Não há

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Não
Não
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Não
Sim

E2, E4, E5, E14

Alfacell

Elgin
Eveready
Flex
MaxMax
MaxPrint
Mox

E1, E2, E3, E6
E2, E14
E6
E12
E12
E11

Rayovac
Sony
Não há

Sim

Fonte: Elaboração própria (2018).
Nota: Co – Pilha “comum”; Ak – Pilha “alcalina
“Não há” significa que a embalagem não apresenta nenhuma informação sobre o item
requerido.

7

Tabela 7 - Presença de simbologia e advertências nas embalagens de pilhas e
baterias portáteis das barracas de camelô.
Barracas de
camelô
B1, B2, B5
B2, B3
B2, B3
B5
B3
B1
B5
B7
B7
B3, B7
B4
B4, B7
B5
B3
B1, B2, B3
B2, B5
B7
B2
B3, B4, B7
B3, B6, B7
B6
B7

Simbologia
sobre:
Marca

Tipos

Alfacell (S)
Alfacell
(Com)
Duracell
(Com)
Duracell
(Sem)
Elgin

Co e Ak

Flex
G13
G3
GP
Maxell
Maxday
Mox
Panasonic
(Com)
Panasonic
(Sem)
Panasonic
Rayovac
Sony
Sunking
Toshiba

Advertências sobre:

Não

Riscos à saúde
humana e ao
meio ambiente
Não

Necessidade de
encaminhamen
to adequado
Não

Co e Ak

Sim

Sim

Sim

Ak

Sim

Sim

Sim

Ak

Não

Não

Não

Ni-MH
Li
Ni-MH
Ak
Ak
Ak
Li
Ni-MH
-

Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não

Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim

Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Co

Sim

Sim

Sim

Co

Sim

Sim

Não

Li
Co
Li (miniatura)
Li (Botão)
Ak
Ak

Não
Sim
Sim
Não
Não
Não

Não
Sim
Não
Não
Não
Não

Não
Sim
Não
Não
Não
Não

Destinação
adequada

Fonte: Elaboração própria (2018).
Nota: Co – Pilha “comum”; Ak – Pilha “alcalina, não – significa que não apresenta
informação e sim que apresenta as simbologias e/ou advertências em questão.
Em relação ao item “a” (simbologia adequada do produto), 35% e 54% das de pilhas
analisadas nos comércios e camelôs, respectivamente, quanto às informações apresentadas,
não atendeu esse item, desrespeitando-se esse aspecto. Além da inexistência da simbologia
adequada em pilhas e baterias (Tabela 6 e 7), há embalagens de pilhas possuindo uma
simbologia sugerindo que o produto pode ser descartado em lixeiras (Figuras 18 e 19),
contrariando as legislações pertinentes.
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Figura 18 - Embalagem indicando o descarte de pilhas em lixeiras.

Fonte: Próprio autor (2018).
Figura 19 - Embalagem indicando o descarte de pilhas em lixeiras.

Fonte: Próprio autor (2018).
Quanto às advertências sobre os riscos à saúde humana e ao meio ambiente (item
“b”), verificou-se que muitas embalagens possuem algumas recomendações de uso dos
produtos que remetem a estes riscos. No entanto, em respectivamente 35% e 36% das pilhas
analisadas dos estabelecimentos comerciais e das barracas de camelô, desrespeitou-se este
item, como exemplo das Figuras 20 e 21, onde não há a apresentação dos riscos quanto ao uso
diferente do recomendado desses produtos pode desencadear. Além disso, ainda há
embalagens que possuem os riscos descritos em língua estrangeira e aquelas que, como na
Figura 22, possuem apenas símbolos, as quais, embora remetam a estes riscos, não os
esclarecem de fato, pelo desconhecimento dos consumidores sobre o que estes símbolos
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significam. Os símbolos que buscam informar quanto ao risco de explosão e vazamento dos
elementos químicos, podem não ser claras aos consumidores desses produtos.
Figura 20 - Embalagem com pouca indicação sobre os riscos a saúde e ao meio ambiente.

Fonte: Próprio autor (2018).
Figura 21 - Embalagem com indicação dos riscos inadequada.

Fonte: Próprio autor (2018).
Figura 22 - Embalagem de pilha com símbolos representando riscos de utilização.

Fonte: Próprio autor (2018).
Em relação à advertência sobre a necessidade de encaminhamento adequado, além da
inexistência dessas informações em muitas embalagens estudadas, constatou-se que em
algumas delas há o texto “[...] as pilhas e/ou baterias poderão (grifo do autor) ser entregues
[...]”, dando um caráter opcional ao consumidor a ação de devolver os resíduos aos
revendedores ou à rede de assistência técnica autorizada. Os textos contém a palavra
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“deverão” (como indica a Normativa Ibama nº 8) expressando um caráter “obrigatório” a esta
ação, que é primordial à aplicação dos sistemas de logística reversa, considerando todas suas
etapas. Com isso, de todas as pilhas analisadas (47 ao total), descumpriu-se, quanto a este
item, em 43% para aquelas analisadas em estabelecimentos comerciais e 77% em barracas de
camelô.
Se for considerado o cumprimento dos itens “a”, “b” e “c”, a Tabela 6 mostra que em
61% das embalagens de pilhas e baterias dos estabelecimentos, ocorre o descumprimento do
art. 14 da Resolução Conama nº 401/08, negligenciando pelo menos uma dessas três
informações que são obrigatórias, sendo cumprido apenas nos estabelecimentos 6, 7, 8, 11 e
12. Quando se trata daquelas vendidas em barracas de camelô (Tabela 7) essa porcentagem
aumenta para 77%, podendo estar relacionado comumente à venda de pilhas sem embalagens
de papel cartão duplex. Outro motivo que pode estar associado é o fato de nesses locais haver
maior venda de pilhas e baterias de lítio, geralmente nos tamanhos botão e miniatura, não
havendo, portanto, espaço suficiente nas embalagens para as informações textuais sobre os
riscos à saúde humana e ao meio ambiente e à necessidade de encaminhamento adequado.
Além da inexistência dessas informações, um problema identificado por Lyrio e Chaves
(2015) que contribui para o desconhecimento da população, foi o fato de muitos
consumidores alegarem que essas informações dispostas nas embalagens estarem muito
pequenas, dificultando a visualização e contrariando as exigências legais.
Assim como constatado no estudo de Reidler e Gunther (2002), na grande maioria
das pilhas e baterias oferecidas para o consumidor, as informações contidas nas embalagens
encontradas (quando estas existem) não seguiram as normas especificadas. Silveira (2004,
apud Lyrio e Chaves, 2015) afirma que as informações contidas nas embalagens são de
extrema importância, já que descrevem os metais pesados existentes nestes produtos e qual
deve ser a destinação final dos mesmos, além de outras informações relevantes. Por isso, além
da obrigação destas informações estarem presentes nas embalagens, os fabricantes também
devem rever a disposição do conteúdo encontrado nas embalagens de seus produtos, visando
facilitar a leitura e compreensão das informações pelos consumidores (LYRIO; CHAVES,
2015).
Portanto, levando em conta a presença de todas as informações das embalagens
analisadas nesta seção (importador, origem, presença de metais pesados, simbologias e
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advertências), as marcas que mais se destacaram positivamente foram as Alfacell, Duracell,
Panasonic e Rayovac. Em relação ao total de comércios analisados (21), a pilha Duracell foi
encontrada com maior frequência, presente em 10 comércios (8 estabelecimentos e 2 barracas
de camelô), representando um total 48%. A Alfacell está presente em 16% e, tanto a marca
Panasonic quanto a Rayovac, estão presentes em 12% dos comércios estudados. Levando em
conta os mesmos aspectos, as marcas G3, G13, Mox e Sunking se destacaram negativamente,
pois além de não conterem as informações de importador e origem, não apresentam nenhuma
das informações obrigatórias. Estas marcas estão distribuídas em 5 comércios (2
estabelecimentos e 3 barracas de camelô), representando 24% deste comércio.
5.2 Análise da participação de estabelecimentos comerciais formais em sistemas de
logística reversa
A logística reversa representa um complexo processo de planejar, implementar e
controlar, de forma eficiente e eficaz, o fluxo de produtos devolvidos, sua disposição final e
as informações relacionadas, com propósito de recuperar valor. Segundo Demajorovic et al.
(2012, p. 166), “entre os fatores que têm estimulado maior interesse pela logística reversa,
destaca-se o avanço da legislação em vários países, obrigando vários setores econômicos a
responsabilizarem-se pela gestão de seus resíduos”.
Nesta conjuntura, foram analisados tantos os estabelecimentos que vendem pilhas
e baterias individualmente, quanto àqueles que vendem equipamentos eletrônicos (como lap
tops e celulares), cujas baterias deveriam ser recolhidas após o término de sua vida útil num
contexto de logística reversa. Por isso, nesta seção há estabelecimentos distintos dos que
foram analisados na seção 5.1. Desta forma, considerou-se que houve cumprimento da
logística reversa quando, no momento da pesquisa, constatou-se que há tanto o recebimento
das P&B usadas, quanto sua restituição ao setor empresarial, seja este composto por empresas
operadoras do transporte de resíduos ou pelos próprios fabricantes/importadores das P&B.
Tabela 8 - Pesquisa exploratória nos estabelecimentos comerciais quanto ao cumprimento
efetivo da Logística Reversa.
Local

Perfil (abrangência)

Recebe P&B
usadas?

E1
E2

Departamento (estadual)
Departamento (estadual)

Sim
Sim

Contém ponto
de recolhimento
adequado?
Sim
Sim

Há restituição
dos resíduos ao
setor
empresarial?
Sim
Sim
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E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36

Continuação da Tabela 8
Departamento (nacional)
Não
Papelaria (municipal)
Não
Papelaria (estadual)
Não
Departamento (regional)
Não
Papelaria (municipal)
Não
Utilidades do lar (nacional)
Não
Farmacêutico (estadual)
Não
Farmacêutico (estadual)
Não
Telefonia e informática
Não
(municipal)
Informática (municipal)
Não
Atacado supermercadista
Sim
(nacional)
Varejo supermercadista
Sim
(nacional)
Moveis e eletrodomésticos
Não
(nacional)
Moveis e eletrodomésticos
Não
(nacional)
Moveis, eletrodomésticos e
Não
eletrônicos (nacional)
Eletrodomésticos (nacional)
Não
Eletrodomésticos (estadual)
Não
Departamento (nacional)
Não
Departamento (nacional)
Sim
Farmacêutico (estadual)
Não
Farmacêutico (nacional)
Não
Farmacêutico (nacional)
Sim
Farmacêutico (estadual)
Não
Farmacêutico (estadual)
Não
Telefonia celular (nacional)
Não
Telefonia celular (nacional)
Sim
Telefonia celular (nacional)
Sim
Telefonia celular (nacional)
Sim
Eletrônicos (transnacional)
Sim
Departamento (estadual)
Não
Varejo supermercadista
Sim
(nacional)
Varejo supermercadista
Sim
(nacional)
Varejo supermercadista
Sim
(nacional)
Rede de varejo de materiais
Sim
de construção (transnacional)

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Fonte: Elaboração própria (2018).

Deste modo, a Tabela 8 indica que, dos 36 estabelecimentos pesquisados, em 61%
não houve a realização da logística reversa (quanto às respostas “Não” indicadas na terceira
coluna). Entre os 39% que realizam a logística reversa (respostas “Sim” da terceira coluna),
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estão lojas de diferentes perfis e abrangências (Figuras 19 e 20), mostrando que tal prática
pode ser adotada independentemente do perfil do estabelecimento. Destes, há 5 (cinco)
supermercados do mesmo grupo, sendo 1 (uma) atacadista e 4 (quatro) varejistas.
Figura 23 - Perfis dos estabelecimentos que praticam a logística reversa.

Fonte: Elaboração própria (2018).
Nota: Os números apresentados correspondem a valores absolutos de estabelecimentos.
Figura 24 - Abrangências dos estabelecimentos que praticam a logística reversa.

Fonte: Elaboração própria (2018).
Nota: Os números apresentados correspondem a valores absolutos de estabelecimentos.
Aplicando-se o formulário do Apêndice I aos funcionários das lojas, constatou-se
que a logística reversa praticada nos estabelecimentos E1, E2, E21, E24 e E28 a E31 funciona
de forma que, primeiramente, estes dispõem coletores de pilhas e/ou baterias em suas lojas
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para o descarte voluntário dos consumidores que passam por esses locais (Figuras 25 e 26).
Posteriormente, quando estes coletores estão cheios, os veículos das empresas transportam
esses resíduos aos seus centros de distribuição para depois serem repassados aos respectivos
fabricantes e/ou importadores que arcam com esse custo final do transporte. A partir daí, estas
empresas ficam totalmente responsáveis pela destinação final ambientalmente adequada
desses resíduos.
Figura 25 - Coletor de pilhas e baterias da Casa & Vídeo

Fonte: Próprio autor (2018).
Figura 26 - Coletor de pilhas e baterias das Lojas Americanas

Fonte: Próprio autor (2018).
Os estabelecimentos E13, E14, E33, E34 e E35 são unidades da Assaí Atacadista,
Extra e Pão de Açúcar, os quais fazem parte do Grupo Pão de Açúcar (GPA), o maior grupo
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varejista e de distribuição do país, com mais de 2.000 pontos de venda em todas as regiões do
país(GPA, 2018a).
A sustentabilidade é definida pela empresa como um dos pilares estratégicos do
grupo, de modo que cada empresa do GPA segue as orientações corporativas em seu
planejamento estratégico, com metas de sustentabilidade definidas (GPA, 2018b).
Um dos compromissos de sustentabilidade do GPA é o “Consumo e oferta
consciente” que promove a adoção de práticas de respeito ao meio ambiente, por meio da
redução do desperdício e da destinação adequada dos resíduos (GPA, 2018b). Portanto, o
GPA por meio de suas lojas disponibiliza aos consumidores coletores de pilhas e baterias para
o cumprimento de tais objetivos.
O estabelecimento E36 é uma unidade da Leroy Merlin, subsidiária do grupo francês
Adeo, que é o terceiro maior grupo de vendas de bens de consumo para a bricolagem e
decoração do mundo (MATTOS, 2018). A unidade de Niterói da Leroy Merlin é uma das
lojas detentoras da certificação AQUA (Alta Qualidade Ambiental), sendo a disposição de
resíduos e manutenção, por meio de coleta seletiva e correta destinação dos materiais, um de
seus aspectos desenvolvidos. Segundo o Relatório de Sustentabilidade 2015/2016 (LEROY
MERLIN), foram coletados 16.873,41 kg em 2015 e 20.212,13 kg em 2016 de lixo eletrônico
de pequeno porte4, dentre ele as pilhas e baterias.
Apesar da Leroy Merlin comercializar pilhas em suas lojas, por ser considerada uma
empresa especializada em construção, acabamento, bricolagem, decoração e jardinagem, ela
teria uma menor obrigação de praticar a logística reversa de pilhas e baterias em relação a
outros estabelecimentos mais voltados para a venda de tais produtos. Portanto, sua
preocupação com o desenvolvimento sustentável, junto à obtenção das certificações AQUA
explicam sua participação deste tipo de iniciativa extremamente benéfica para a sociedade.
Esses estabelecimentos E13, E14, E33 a E36, sendo 5 (cinco) supermercados e 1
(um) comércio de materiais de construção, diferentemente dos demais, fazem parte do

4

Segundo a LEROY MERLIN são pilhas, baterias, carregadores, celulares, entre outros.
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programa Descarte Green Pilhas e Baterias (antigo Parp, citado na seção 3.4), também
dispondo de coletores de pilhas e baterias em suas unidades para que os consumidores dos
estabelecimentos possam depositar tais resíduos. No entanto, quando tais coletores atingem o
máximo de sua capacidade, a empresa Green Eletron (antiga GM&CLOG), através de
veículos adequados, realiza o transporte dos resíduos até estações de triagem, que as
armazenam temporariamente. Posteriormente, o material já é levado diretamente à empresa
recicladora Suzaquim.
A partir de visitas nos estabelecimentos citados acima foi possível perceber que os
coletores se localizam na única entrada da loja (caso do E36) ou próximos aos caixas de
atendimento (no caso do E13, E14, E33 a E35), de modo que possam ser vistos pelas pessoas
que transitam pelos estabelecimentos. Apesar disso, os coletores (Figuras 27 e 28) dos
estabelecimentos E13 (Assaí Atacadista)e E36 (Leroy Merlin) aparentaram serem os mais
chamativos dos 6 (seis) observados, uma vez que se localizam praticamente no meio do
espaço de rota dos transeuntes. Além disso, contam com o fato de não serem apenas um
coletor isolado, e sim dois coletores de pilhas e baterias ou um coletor de pilhas e baterias
associado a diferentes coletores de outros tipos de resíduos.
Durante a pesquisa pode-se perceber que o tempo de realização da coleta de pilhas e
baterias não é um fator preponderante para o êxito na “atratividade” do coletor, já que a loja
da Assaí Atacadista realiza a coleta há 2 anos e a da Leroy Merlin há 9 anos (desde de que foi
inaugurada em 2009). Os estabelecimentos E13 e E14 realizam há 10 e 6 anos,
respectivamente.
Geralmente, os coletores, como os das Figuras 29 e 30, são bem informativos quanto
à sua função de coletar pilhas e baterias. Porém, no estabelecimento E14, o coletor (Figura
31) não possui tal informação, sendo apenas revestido com um pano, caracterizando-o como
um ponto de recolhimento inadequado apesar de haver a prática de logística reversa. Portanto,
tal coletor possivelmente deve passar despercebido pelos frequentadores do local.
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Figura 27 - Coletor de pilhas e baterias da Assaí Atacadista.

Fonte: Próprio autor (2018).
Figura 28 - Coletor de pilhas e baterias da Leroy Merlin associado a outros coletores.

Fonte: Próprio autor (2018).
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Figura 29 - Coletor de pilhas e baterias do estabelecimento E33 (Supermercado Extra)

Fonte: Próprio autor (2018).
Figura 30 - Coletor de pilhas e baterias do estabelecimento E35 (Pão de Açúcar)

Fonte: Próprio autor (2018).
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Figura 31 - Coletor de pilhas e baterias sem indicação (estabelecimento E34)

Fonte: Próprio autor (2018).
Outra constatação feita em todos os estabelecimentos visitados foi a inexistência de
materiais informativos quanto a importância da realização deste tipo de coleta seletiva. Assim
como é de dever dos fabricantes, importadores e distribuidores este tipo de comunicação, é
também uma obrigação dos comerciantes “promover campanhas de educação ambiental,
veicular de informações sobre a responsabilidade pós-consumo e incentivar a participação do
consumidor neste processo” (BRASIL, 2008a). Ceretta e Froemming (2013) destacaram em
seus estudos, que o fato de todas as redes de varejo supermercadista estudadas possuir pontos
de coleta não impediu o fato dos gestores não tomarem atitudes para agilizar a execução da
logística reversa, cuja ideia só fica restrita ao discurso gerencial.
No município de Bonito de Santa Fé – PB, onde foram implantados coletores de
pilhas e baterias em escolas e associação de moradores, se realizaram palestras nos locais
abordando a temática do meio ambiente, com ênfase na problemática da geração de resíduos
sólidos, mas precisamente, pilhas e baterias (SOUSA E DE SOUZA, 2014). Apesar da
impossibilidade de se realizar o mesmo em redes de varejo e atacado, se poderia pensar em
confeccionar materiais didáticos em forma de cartazes ou placas informando o papel e a
importância do consumidor em participar do descarte de pilhas e baterias.
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5.3 Análise do recebimento de pilhas e baterias em entidade prestadora de serviços
públicos, cooperativa e escola.
A parceria da Clin (Companhia de Limpeza Urbana de Niterói) com a antiga empresa
distribuidora de energia de Niterói disponibilizava inicialmente cinco ecopontos (atuais
Ecoclin) para o recebimento de resíduos da cidade, que posteriormente passaram a funcionar
também, como pontos de coleta de pilhas e baterias. Atualmente, a empresa conta com oito
postos da Ecoclin possuindo uma parceria com a Enel (atual empresa distribuidora de energia
do município), que possui o projeto Ecoenel, para realizar a coleta de pilhas e baterias. Desta
forma, os postos da Ecoenel se localizam dentro da Ecoclin ou perto delas para realizar a
coleta seletiva voluntária.
A partir disso realizou-se as visitas técnicas à Sede da Clin e à 4 (quatro) Ecoclin
localizadas nos bairros do Fonseca, Icaraí, Largo da Batalha e Itaipú, onde foi aplicado o
formulário do Apêndice II. Para o cumprimento desta etapa os funcionários responsáveis pela
coleta in loco das Ecoclin informaram algumas questões pertinentes ao formulário.
Com isso, verificou-se que as 4 Ecoclin realizam a coleta de pilhas e baterias
portáteis, havendo, no entanto, a falta de um padrão dos recipientes destinados acondicionar
esses resíduos. Algumas Ecoclin se utilizam de caixas de papelão onde as pessoas depositam
suas pilhas e baterias em sacos plásticos, e estes por lá permanecem até sua retirada (Figura
32). Numa outra Ecoclin utiliza-se a coleta em garrafas de refrigerante que são tampadas.
Apesar de não haver uma norma específica para o armazenamento desses resíduos, o
local para este procedimento deverá ser coberto e bem ventilado, protegido do sol e das
chuvas, a fim de que o material seja mantido seco (PINHEIRO et al., 2009). Segundo a
Cartilha de Orientações Técnicas do Descarte Green Pilhas e Baterias (DESCARTE GREEN,
2018), o recipiente deve ser fechado e resistente a vazamentos, exclusivo para tal fim,
protegido de intempéries, mantendo seu conteúdo livre de contato com outros produtos. Caso
as pilhas e baterias sejam segregadas de acordo com seus sistemas químicos, recomenda-se
inserir no rótulo de cada uma delas o tipo de pilha/bateria, evitando a mistura de diferentes
elementos químicos, o que dificultaria o processo de reciclagem (FIRJAN; CIRJ; SESI,
2000).
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Figura 32 - Recipiente de coleta de pilhas e baterias.

Fonte: Próprio autor (2018).
Outro aspecto observado foi a ausência de cartazes ou placas indicando que tais
locais realizam a coleta de pilhas e baterias. A Ecoclin do Largo da Batalha possui uma
pequena placa indicando essa coleta, porém pelo fato dela estar dentro da Ecoclin, essa
informação fica restrita às pessoas que adentram aquele local para descartar seus resíduos.
Nas placas da Ecoenel, que ficam dentro da Ecoclin, há a informação que se realiza a coleta
de papel, metal, plástico, vidro e óleo vegetal (Figura 33), porém não de pilhas e baterias. Isso
implica no desconhecimento dos transeuntes, e consequentemente, da população em geral do
município sobre a coleta. Logo, as pessoas que detém essa informação possivelmente
souberam dela pesquisando nos sites ou por meio do “boca-a-boca”, onde a informação se
espalha de uma pessoa para a outra apenas da forma verbal, enquanto que o ideal seria que
todos os moradores soubessem desta iniciativa.
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Figura 33 – Placa indicativa de coleta seletiva da Ecoenel

Fonte: Próprio autor (2018).
Desta forma, todos os funcionários das Ecoclin visitadas relataram que a procura
para o descarte de pilhas e baterias nesses locais é pequena (pergunta 5 do Apêndice II). Após
a coleta desses resíduos, os caminhões da Clin, que possuem locais específicos para a
disposição destes, transportam as pilhas e baterias coletadas em todas as Ecoclin para a Sede
da Clin onde são armazenadas para, posteriormente, dar uma destinação adequada. Porém,
segundo relato de uma dos funcionários, todas as pilhas e baterias recolhidas desde 2016
ainda estão armazenadas no receptor da Sede (Figura 34) pelo fato de ainda ser inviável
economicamente a contratação de uma empresa que fizesse a destinação final.
Figura 34 - Coletor de pilhas e baterias da Sede da Clin.

Fonte: Próprio autor (2018).
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Durante a visita à Sede verificou-se que, no momento da visita, este receptor (que
tem uma capacidade com cerca de 90 L), apresentou menos da metade de sua capacidade com
pilhas e baterias, indicando que, de fato, a quantidade recolhida pela Clin ainda é muito
pequena.
Além das Ecoclin, o site da companhia de limpeza indica 8 (oito) postos de coleta de
lixo eletrônico, que fazem parte do “Projeto Lixo Eletrônico” na cidade de Niterói (CLIN,
2018). Como mostra a Figura 35, não está explícito que tais locais também realizam a coleta
de pilhas e baterias, segundo informado pela funcionária da Clin (além do lixo eletrônico),
podendo gerar dúvidas à população quanto isto, pois pilhas e baterias não são resíduos
eletrônicos. Portanto, cada posto de coleta deste projeto fica responsável por dar uma
destinação final ambientalmente adequada às pilhas e baterias coletadas.
Figura 35 - Postos de coleta de Lixo eletrônico

Fonte: CLIN, 2018.
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Um desses pontos de coleta em que houve uma visita técnica foi a Coopertroni, uma
cooperativa de catadores localizada no bairro de Jurujuba que realiza a coleta de resíduos
eletrônicos em geral, bem como pilhas e baterias. Conforme relatou o funcionário do local, a
Coopertroni realiza coleta “porta-a-porta” através de caminhões da cooperativa que buscam os
resíduos em estabelecimentos comerciais e também recebe resíduos de empresas que os doam
de forma voluntária. A partir daí, a cooperativa repassa as pilhas e baterias à empresa
transportadora que as destinam até as empresas que possuem Licença Ambiental para realizar
a reciclagem desses resíduos.
Apesar de a Coopertroni estar localizada no site da Clin como um ponto de coleta do
“Projeto Lixo Eletrônico”, no caso das pilhas e baterias que são produtos de consumo
doméstico, os consumidores (a população) acabam não detendo a informação de que tal
cooperativa também é um ponto de coleta, pelo fato de haver pouca divulgação no município,
inclusive no próprio local.
Outro local visitado nesta pesquisa foi o Colégio Estadual Professora Alcina
Rodrigues Lima, um colégio localizado no bairro de Itaipú que abrange o Ensino
Fundamental, Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos – Supletivo. Além da coleta de
pilhas feita em garrafas plásticas (Figura 36) dispostas na recepção, o local também dispõe de
recipientes para o recebimento de outros resíduos eletrônicos, de óleo de cozinha, pasta de
dente e “anel” de latas de alumínio.
Figura 36 - Coletor de pilhas e baterias do C.E. Professora Alcina Rodrigues Lima.

Fonte: Próprio autor (2018).
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5.4

Relação entre realidade municipal de Niterói e o contexto nacional
Como pode perceber nas seções 5.2 e 5.3, a coleta dos resíduos de pilhas e baterias

portáteis realizada no município de Niterói ainda necessita de ajustes visando aumentar sua
eficiência, e consequentemente, a destinação final ambientalmente adequada destes resíduos.
Apesar do Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Niterói – PMRSN (NITERÓI,
2012) destacar que seria necessária uma “intensa campanha de educação ambiental junto a
população” para o recolhimento das pilhas e baterias pôde-se perceber a partir da quantidade
coletada pelo município que ainda há um afastamento do poder público com a sociedade civil
e os estabelecimentos comerciais visando a promoção da educação ambiental acerca deste
tema. Tendo em vista os casos de sucesso citados na seção 3.4, exemplificando o potencial de
adesão da população ao sistema de logística reversa, essa questão deveria ser aprimorada pela
prefeitura do município, já que o PMRSN (NITERÓI, 2012) também estabeleceu uma meta
de destinação final de 100% das pilhas e baterias consumidas em Niterói, através da
informação e orientação da população de como dispor as pilhas e baterias usadas.
Em relação à divulgação dos pontos de coleta existentes em Niterói, constatou-se que
o próprio site da Clin poderia ter um melhor informativo, necessitando uma atualização destes
pontos integrando os do “Projeto Lixo Eletrônico” e “Ecoclin” com outros estabelecimentos
comerciais que praticam esta logística reversa, como os citados na seção 5.2 e os 9 (nove)
descritos no site do programa Descarte Green Pilhas e Baterias (GMCONS, 2018). Além
disso, seria interessante a Clin realizar um mapeamento destes pontos de coleta, assim como
aquele realizado pelo Descarte Green Pilhas e Baterias, objetivando uma visualização mais
perceptível por parte da população que deseja aderir à logística reversa praticada no
município.
Assim como a quantidade de pontos de coleta em Niterói deveria ser aumentada, o
mesmo ocorre com a quantidade de pontos de coleta existentes no Brasil. Apesar de já serem
coletadas mais de 14,4 mil toneladas de pilhas e baterias portáteis pelo programa Descarte
Green Pilhas e Baterias em 7 (sete) anos (GMCONS, 2018), a quantidade poderia ser muito
maior, visto o exemplo do programa de coleta realizado pela rede de drogarias descrita por
Santos, Gallardo e Graudenz (2016) que coletou o equivalente a 62% do peso total de uma só
empresa aderente do Parp.
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Atualmente, o programa Descarte Green Pilhas e Baterias conta com 1547 pontos de
coleta espalhados pelo país, sendo que existem 5.568 municípios no país, representando uma
cobertura de aproximadamente 28% dos municípios brasileiros. Além disso, o site do
programa mostra que os pontos de coleta estão concentrados nas capitais dos estados e nos
municípios próximos as capitais. Portanto, muitos municípios não estão devidamente
amparados pelo programa, e, além disso, os que estão, poderiam ter ainda mais pontos de
coleta, como é o caso de Niterói. Exemplificando a magnitude do problema, a partir de uma
consulta realizada neste site, o município de Volta Redonda, que possui uma área de
182,105 km² e com uma população estimada de 271.998 pessoas, conta apenas com 1 (um)
ponto

de

coleta

(GMCONS,

2018).nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

1

Figura 37 - Fluxograma do funcionamento do Programa Descarte Green Pilhas e Baterias.

Fonte: GREEN ELETRON, 2018.
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De acordo com o fluxograma do programa Descarte Green Pilhas e Baterias (Figura
37), tanto o comerciantes de pequeno porte, quanto os de grande porte possuem suas
responsabilidades no sistema de logística reversa. Como se verificou em Niterói na pesquisa
da seção 6.2, apenas empresas de abrangência estadual, nacional ou transnacional realizam a
coleta de pilhas e baterias portáteis. Ou seja, os pequenos comércios que também deveriam
participar deste sistema não se comprometem com a restituição desses resíduos ao setor
empresarial. Conforme mostra o site da Green Eletron (GREEN ELETRON, 2018), os
pequenos comerciantes que quiserem participar do programa devem verificar se seu Estado
possui um Termo de Compromisso firmado para esta adesão. Ou seja, na prática, os pequenos
comerciantes de estados que não tem Termo de Compromisso (como o Rio de Janeiro) não
estão obrigados a realizar a logística reversa.
Além da pequena quantidade de pontos de coleta, uma dificuldade encontrada no
aperfeiçoamento desse sistema de logística reversa é a omissão do governo federal perante as
pilhas e baterias importadas ilegalmente. Conforme exposto na seção 5.1, há ainda pilhas e
baterias que podem estar sendo comercializadas com teores de metais pesados acima dos
limites estabelecidos pela Resolução Conama nº 401/08. Outro fator crítico apontado por
Mendes, Ruiz e Faria (2016)é a dupla penalização dos fabricantes e importadores que fazem
parte do Descarte Green Pilhas e Baterias, pois estas empresas acabam arcando com os custos
de quem não coleta suas pilhas e baterias.
Portanto, percebe-se que a problemática em torno do gerenciamento de pilhas e
baterias está inteiramente ligada às lacunas deixadas pelas legislações pertinentes, visto que a
esquematização do programa Descarte Green Pilhas e Baterias aparenta ser altamente viável
de ser implementado. Conforme exposto na seção 3.2, as legislações brasileiras referentes ao
gerenciamento de pilhas e baterias receberam bastante influência da legislação européia,
porém existem alguns itens contemplados pela norma européia que foram ignorados ou mal
estabelecidos pela legislação brasileira.
Como aponta Milanez e Buhrs (2009), diferentemente da legislação brasileira que se
omite quanto essa questão, a Diretiva 2006/66/EC (PARLAMENTO EUROPEU, 2006)
define metas quantitativas para coleta (25% em 2012 e 45% em 2016) e reciclagem (65% em
massa de baterias de chumbo-acido, 75% em massa de baterias de níquel-cádmio e 50% em
massa para as demais pilhas e baterias). Somente em 2010 que a Instrução Normativa Ibama
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nº 3 (BRASIL, 2010c) passou a exigir uma prestação de contas da quantidade de pilhas e
baterias que recolhiam, sendo ela mantida pela Instrução Normativa Ibama nº 8 (BRASIL,
2012). Mesmo assim, continuou-se inexistindo tais metas quantitativas. Além desses aspectos,
outros itens também não foram contemplados como:


A necessidade de estabelecer pontos de coleta acessíveis, levando em conta a
densidade populacional;



A obrigatoriedade informar ao consumidor sobre:

_

A importância de sua participação na coleta seletiva e seu papel na
reciclagem desses resíduos;

_

Sistemas de coleta e reciclagem ao seu dispor;

_

O seu papel na contribuição para a reciclagem de resíduos de pilhas e
baterias;



Financiamento dos custos líquidos resultantes da coleta, tratamento e
reciclagem dos resíduos.

O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir) é
um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que, sob a
coordenação e articulação do Ministério do Meio Ambiente, possui finalidades como:
I - coletar e sistematizar dados relativos à prestação dos serviços públicos
e privados de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive dos sistemas de
logística reversa implantados;
V - Permitir e facilitar o monitoramento, a fiscalização e a avaliação da
eficiência da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis,
inclusive dos sistemas de logística reversa implantados;
VI - possibilitar a avaliação dos resultados, dos impactos e o
acompanhamento das metas dos planos e das ações de gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive dos sistemas de logística reversa
implantados; (BRASIL, 2010e).

No tocante às pilhas e baterias, o Sinir por meio de seu site apenas aponta as normas
referentes a esse assunto e descreve seus itens mais importantes. Portanto, algumas
informações indicadas acima que a legislação brasileira não abordou também poderiam ser
apresentadas no Sinir.
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Conforme visto anteriormente, as campanhas de educação ambiental que poderiam
ser melhores abordadas na esfera municipal se mostram ainda mais relevantes em nível
nacional, visto que até o ano de 2008, quando houve a criação da Resolução Conama nº
401/08, as pilhas e baterias poderiam ser descartadas no lixo doméstico como previam a
Resolução Conama nº 257/98. Devido a este fator, primordialmente se mostra necessária uma
reeducação da população quanto aos seus hábitos pós-consumo por meio de campanhas
informativas em mídias externas, redes sociais, jornais, revistas e, principalmente na televisão
através de inserções que teriam um grande impacto publicitário. Feraboli (2016) mostrou que
as postagens no Facebook promovidas pela Prefeitura de Curitiba que buscaram desenvolver
a conscientização da população sobre sua responsabilidade no cuidado com o meio ambiente
obtiveram um grande alcance, tanto com moradores do município, quanto com pessoas de
outras cidades e turistas potenciais.
Em meio às lacunas deixadas pela legislação nacional, os Termos de Compromisso
citados anteriormente possuem alguns avanços visando uma expansão do Descarte Green
Pilhas e Baterias. Uma característica primordial presente nesses termos é a finalidade de
congregar interesses comuns entre as unidades federativas, as secretarias estaduais,os
respectivos representantes dos interesses do setor comércio e a Abinee. Isto já mostra a
inexistência de uma característica observada nas legislações nacionais de se eximir (a União,
no caso) do diálogo com atores importantes para a implementação da logística reversa.
Os três Termos de Compromisso são executados da mesma forma em que é
demonstrado no fluxograma do Descarte Green Pilhas e Baterias (Figura 37) possuindo
sempre Pontos Primários (pequeno comércio), Pontos Secundários (grande comércio), Pontos
de Consolidação, Empresas Operadora e Recicladora/Reprocessadora. Com isso, definiram-se
obrigações e custos de cada ator envolvido, além dos Fabricantes/Importadores que são
responsáveis pela destinação final ambientalmente adequada.
Outra evolução dos TC em relação legislação nacional é a definição de metas para o
sistema. Uma delas é o compromisso de dar a destinação final ambientalmente adequada a
100% de todos os resíduos devolvidos pelos consumidores. As outras metas são de expansão
geográfica do sistema baseando-se em divisões dos Estados em regiões de acordo com a
densidade demográfica. Desta forma, quanto mais o sistema aumenta seu alcance dentro do
Estado maior será a quantidade de pilhas e baterias que terão suas destinações finais
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atendidas. Visando este objetivo, também se observou nos TC a definição de processos de
divulgação e comunicação visando a conscientização dos diversos agentes componentes da
cadeia de responsabilidade compartilhada. No caso de São Paulo foi estabelecido um Plano de
Comunicação Social para a Logística Reversa definindo conteúdos mínimos (ações e mídias
dirigidas para cada público alvo, sistema de atendimento para o público, site com informações
educativas/orientativas de cunho ambiental e operacional, etc.).
Apesar destes avanços, os Termos de Compromisso ainda possuem questões do
contexto nacional que impedem uma maior eficiência no funcionamento desse sistema. Uma
delas é o fato dos Fabricantes e Importadores aderentes do sistema continuarem custeando de
maneira consorciada as despesas dos não-aderentes, mantendo a dupla penalização destes
atores já citada anteriormente. Outra questão é o mercado de pilhas e baterias ilegais que
aumentam os custos tanto pros Fabricantes e Importadores, quanto para as empresas
Recicladoras/Reprocessadoras, já que podem estar recebendo quantidades de metais pesados
muito maior do que aquelas estabelecidas pela Resolução Conama nº 401/08.
6 CONCLUSÕES
As exigências da Resolução CONAMA nº 401/08 e da Instrução Normativa IBAMA
nº 8 e as recomendações do INMETRO baseadas no Código de Defesa do Consumidor são
informações extremamente relevantes no gerenciamento da cadeia de pilhas e baterias, pois
auxiliam na conscientização dos consumidores sobre os procedimentos que se devem adotar
quando há o término da vida útil desses produtos. Além disso, a inexistência dessas
informações pode indicar a comercialização de produtos piratas ou falsos, que podem estar
com teores de metais pesados acima do limite estipulado na legislação.
Com isso, o estudo mostrou que as porcentagens de pilhas e baterias analisadas que
estiveram em desacordo com a Resolução CONAMA nº 401/08 e Instrução Normativa
IBAMA nº 8, perfazem 61% em estabelecimentos comerciais e 77% em barracas de camelô.
Em relação às recomendações do INMETRO, 43% das pilhas analisadas não possuíram pelo
menos uma das informações sobre importador e origem e 71% dos casos não apresentaram
informações quanto à composição química dos produtos. No entanto, em relação ao total de
pilhas e baterias comercializadas em Niterói e levando em conta o conjunto de todas essas
informações, verificou-se que as marcas que se destacaram positivamente estão distribuídas
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em quantidades significativas dentro do comércio, a exemplo das pilhas Duracell que
estiveram presente em 48% do comércio abrangido pelo estudo.
Em relação à participação dos estabelecimentos comerciais formais em sistemas de
logística reversa, verificou-se que, dos 36 estabelecimentos estudados, apenas 39% realizam a
logística reversa, enquanto que 61% não põem em prática o que a PNRS e a Resolução
CONAMA nº 401/08 estipulam. Portanto, nesta questão, o município de Niterói obteve um
resultado negativo, mostrando que as empresas ainda não estão contribuindo com o seu papel
de restituir os resíduos pós-consumo ao setor empresarial e consequentemente, diminuir os
impactos negativos que tais produtos podem ocasionar.
As visitas técnicas às outras entidades que coletam pilhas e/ou baterias dentro do
município mostraram que ainda há um afastamento do poder público com a população no que
se refere à veiculação de informações acerca da necessidade do descarte correto e da
existência dos pontos de coleta em Niterói. A partir dos resultados obtidos na Clin verificouse que as quantidades recolhidas foram pequenas, mostrando que a população ainda
desconhece tal prática adotada pela prestadora de serviço público do município.
Portanto, constata-se que o município de Niterói apesar de ter um gerenciamento
ambientalmente adequado de pilhas e baterias ainda carece de muitos aperfeiçoamentos. O
que se deve levar em conta é que este fato não decorre somente da falta de ações por parte da
Prefeitura, mas principalmente por todo um contexto nacional que contribui para este
panorama negativo. Em razão da legislação referente ao tema (Resolução CONAMA nº
401/08) ser relativamente nova (em comparação à Resolução CONAMA nº 237/99) e da
obrigação dos consumidores de devolver as pilhas e baterias aos revendedores ser uma
atribuição recente, necessita-se de uma desconstrução de hábitos da população perante o
gerenciamento desses produtos. A comunicação ambiental que a população deve receber em
relação a esse tema é um fator que deve ser aperfeiçoado, tanto pelos fabricantes e
importadores em seus materiais informativos, quanto pelo poder público no repasse de
informações em veículos midiáticos acerca da necessidade do descarte ambiental correto.
Num contexto nacional, são necessários esforços na proposição de novas leis e
acordos setoriais que venham impactar a ação das empresas e na elaboração de medidas
efetivas que venham impedir a entrada e comercialização de produtos ilegais, objetivando
uma maior eficiência na logística reversa, já praticada pelos fabricantes e importadores.
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Enquanto tais medidas não são tomadas, os Termos de Compromisso já assinados devem
servir de modelo para os estados, visando preencher as lacunas deixadas pela legislação
nacional e expandir o sistema de logística reversa já existente no país.

64

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI. Logística Reversa de
Equipamentos Eletroeletrônicos. Análise de Viabilidade Técnica e Econômica. 2013.
Disponível

em:

<http://www.abdi.com.br/Estudo/Logistica%20reversa%20de%20residuos_.pdf>. Acesso em:
18 nov. 2017.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA - ABINEE.
A indústria elétrica e eletrônica impulsionando a economia verde e a sustentabilidade. Jun.
2012. Disponível em: <http://www.abinee.org.br/programas/imagens/abinee20.pdf>. Acesso
em: 20 jul. 2018.
______. Ofício Circular N.º 162/03/CONAMA/MMA, São Paulo, jan. 2004.
______. Programa Abinee Recebe Pilhas. Cartilha informativa. 2017. Disponível em:
<http://www.abinee.org.br/informac/arquivos/pilhas.pdf>. Acesso em: 04 dez. 2018.
______. Site da ABNEE. Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Brasil –
IBGEMarço/2018. Disponível em: <http://www.abinee.org.br/abinee/decon/decon80.htm>.
Acesso em: 07 mai. 2018.
BARRETO, N. F. et al. Forma de descarte de pilhas e baterias de celulares usadas por
moradores do município de Campos dos Goytacazes e consciência ambiental quanto ao
descarte adequado. Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego, v. 9, n. 1, p.
195-205,

2015.

Disponível

em:

<http://www.essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/boletim/article/view/5929/0>. Acesso em:
20 jan. 2018.
BARROS, R. M; Tratado sobre resíduos sólidos: Gestão, uso e sustentabilidade. Rio de
Janeiro: Editora Interciência, 2013. 357 p.
BOCCHI, N.; FERRACIN, L. C.; BIAGGIO, S. R. Pilhas e baterias: funcionamento e
impacto ambiental. Química Nova na Escola, v. 11, n. 3, 2000. Disponível em:
<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc11/v11a01.pdf> Acesso em: 20 out. 2017.

65

BRASIL. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais ABELPRE. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. 2015. 92p. Disponível em:
<http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2015.pdf>. Acesso em: 30 out. 2017.
BRASIL. Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de
julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, aprodução, a embalagem e
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propagandacomercial, a
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro,a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins,
e

dá

outras

providências.

Brasília,

2002.

Disponível

em:

<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumosagricolas/agrotoxicos/legislacao/arquivos-de-legislacao/decreto-4074-2002-decreto-dosagrotoxicos/view>. Acesso em: 06 dez. 2018.
BRASIL. Decreto nº 7.040, de 23 de Dezembro de 2010. Regulamenta a Lei n o 12.305, de 2
de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. Brasília, 2010.
Diário Oficial da União, Brasília, DF, p. 1, 23 dez. 2010e.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Censo Demográfico, 2010a.
Disponível

em:

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/niteroi/pesquisa/23/25207?tipo=ranking>. Acesso em: 29
fev. 2018.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Índice de Desenvolvimento
Humano,

2010b.

Disponível

em:

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/niteroi/pesquisa/37/30255>. Acesso em: 29 fev. 2018.
BRASIL. Instrução Normativa nº 3, de 30 mar. de 2010. Institui os procedimentos
complementares relativos ao controle, fiscalização, laudos físico-quimicos e análises,
necessários ao cumprimento da Resolução Conama nº 401, de 4 de novembro de 2008. Diário
Oficial

da

União,

5

abr.

2010c.

Disponível

<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=78419>. Acesso em: 13 jun. 2018.

em:

66

BRASIL. Instrução Normativa nº 8, de 3 de setembro de 2012. Institui, para fabricantes
nacionais e importadores, os procedimentos relativos ao controle do recebimento e da
destinação final de pilhas e baterias ou produto que as incorporem. Diário Oficial da União,
Brasília,

DF,

n.

172,

p.

153-154,

3

set.

2012.

Seção

1.

Disponível

em:

<http://ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/Ibama/IN0008-030912.PDF>. Acesso em: 6 mar.
2018.
BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá

outras

providências.

Brasília,

DF,

1990.

Disponível

em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 06 nov. 2018.
BRASIL. Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília,
2010. Diário Oficial da União, Brasília, DF, p. 3, 2 ago. 2010d. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm> Acesso em: 30
out. 2017.
BRASIL. Parecer técnico nº 70 CGVAM/SVS/MS/2008. Parecer do Ministério da Saúde
sobre a Proposta de revisão da Resolução nº 257 de 30 de junho de 1999 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente, que trata do gerenciamento de Pilhas e Baterias no Território
Nacional.

Ministério

da

Saúde,

Brasília,

DF,

10

jul.

2008b.

Disponível

em:

<http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/0330EB12/ParecerTec07008_MSaude.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2017.
BRASIL. Resolução n. 257, de 30 de jun. de 1999. Estabelece a obrigatoriedade de
procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente
adequada para pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio,
mercúrio e seus compostos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, n. 139, p. 28-29, 30 jun.
1999. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=589>
Acesso em: 25 out. 2017.
BRASIL. Resolução n. 362, de 23 de junho de 2005. Dispõe sobre o recolhimento, coleta e
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. Diário Oficial da União, Brasília,
DF,

Seção

1,

p.

128-130.

Disponível

em:

67

<http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=466>. Acesso em: 06 dez.
2018.
BRASIL. Resolução n. 401, de 4 de novembro de 2008. Estabelece os limites máximos de
chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os
critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, n. 215, p. 108-109, 4 nov. 2008a.
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=589> Acesso
em: 25 out. 2017.
COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM – CEMPRE. Pneus. Disponível
em: <http://cempre.org.br/artigo-publicacao/ficha-tecnica/id/7/>. Acesso em: 04 dez. 2018.
CERETTA, S. B.; FROEMMING, L. M. S. O Papel dos Supermercados na Etapa da Geração
e Descarte do Lixo e o Reflexo na Questão Ambiental. Desenvolvimento em Questão. Editora
Unijuí, ano 11, n. 24, p. 235-259, set./dez. 2013.
COMPANHIA DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI – Clin. Postos de Coleta de Lixo
Eletrônico

-

Projeto

Lixo

Eletrônico

na

cidade

de

Niterói.

Disponível:

<http://www.clin.rj.gov.br/?a=reciclagem_lixo_eletronico>. Acessoem: 8 set. 2018.
DELL, R. M. Batteries: ﬁfty years of materials development. SolidStateIonics, v. 1, n. 134, p.
139–158,

2000.Disponível

em:

<https://ac.els-cdn.com/S0167273800007220/1-s2.0-

S0167273800007220-main.pdf?_tid=83bac24c-bd7f-11e7-a5a200000aacb362&acdnat=1509374283_80ea502aa2094be26b1b868626b812d6> Acesso em: 20
out. 2017.
DESCARTE GREEN. Logística reversa de pilhas e baterias portáteis. Cartilha de orientações
técnicas.

Disponível

em:

<https://docs.wixstatic.com/ugd/ce68ce_18aae5f40b4d4e20ad434049796cb0ed.pdf>. Acesso
em: 01 nov. 2018.
DOS SANTOS, C. A. C.; GALLARDO, A. L. C. F.; GRAUDENZ, G. S. Logística Reversa
em Redes de Drogarias: Coleta de Pilhas e Baterias Pós-Consumo. Revista em Gestão,
Inovação e Sustentabilidade, v. 2, n. 1, p. 97-112, jun. 2016. Disponível em:
<http://periodicos.unb.br/index.php/regis/article/view/18426>. Acessoem: 25 abr. 2018.

68

EUROPEAN PORTABLE BATTERY ASSOCIATION – EPBA. The collection of waste
portable batteries in Europe in view of the achievability of the collection targets set by
Batteries Directive 2006/66/EC. 2016. Disponível em: <https://www.epbaeurope.net/wpcontent/uploads/2017/02/Report-on-the-portable-battery-collection-rates-Update-Dec-16-fullversion-FINAL-rev.1.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2018.
FARIA, M. F. B. A política de resíduos sólidos na União Europeia e no Brasil: estudo
comparativo e análise quanto à efetividade. Revista do Programa de Direito da União
Europeia,

n.

3,

p.

97-132,

2014.

Disponível

em:

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rpdue/article/download/68142/65772>.

Acesso

em: 24 fev. 2018.
FERABOLI, G. A. As estratégias de comunicação ambiental pública nas mídias virtuais: um
estudo de caso da Prefeitura de Curitiba. 2016. 147p. Trabalho de Conclusão de Curso Centro Universitário UNIVATES, Lajeado, 2016.
FIOROTTI et al. Destinação final de pilhas e baterias no município de Aracruz (Sede). In:
XIV INIC, X EPG E IV INIC JR, 2010 Aracruz. Anais... Aracruz: Universidade do Vale do
Paraíba,

2010.

Disponível

em:<http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2010/anais/arquivos/0566_0330_01.pdf>. Acesso
em: 25 abr. 2018.
FIRJAN; CIRJ; SESI. Guia para Coleta Seletiva de Pilhas e Baterias, SENAI/IEL, Minuta
27/07/2000.

Disponível

em:

<http://www.resol.com.br/textos/GUIA%20PARA%20COLETA%20SELETIVA%20DE%20
PILHAS%20E%20BATERIAS.pdf>. Acesso em: 04 dez. 2018.
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FVG. Os Emergentes dos Emergentes. Reflexões
Globais e Ações Locais para a Nova Classe Média Brasileira. 2011.

Disponível em:

<http://www.cps.fgv.br/cps/brics/>. Acesso em: 29 fev. 2018.
GMCONS.

Descarte

Green

Recebe

Pilhas.

Disponível

em:

<http://www.gmcons.com.br/gmclog/admin/VisualizarPostosMapaCliente.aspx>. Acesso em:
10 out. 2018.

69

GOMES, A. C. L.; MELO, S. R. Pilhas e efeitos nocivos. ArqMudi, v.10 n.3, p. 10-15, 2006.
Disponível

em:

<eduem.uem.br/laboratorio/ojs/index.php/ArqMudi/article/download/19981/10807>. Acesso
em: 20 nov. 2017.
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR – GPA. Nossa estratégia. 2018b Disponével em:
<https://www.gpabr.com/pt/sustentabilidade/nossa-estrategia/>. Acesso em: 10 out. 2018.
______. O GPA é o maior grupo de varejo e distribuição do Brasil. 2018a Disponível em:
<https://www.gpabr.com/pt/conheca-o-gpa/quem-somos/sobre-o-grupo/>. Acesso em: 10 out.
2018.
GREEN ELETRON. O Programa ABINEE Recebe Pilhas agora é Descarte GREEN.
Disponível em: <https://www.greeneletron.org.br/pilhas>. Acesso em: 10 out. 2018.
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – Ibama. Fiscalização das Atividades Relacionadas a Óleos Lubrificantes
Usados ou Contaminados. Resolução Conama nº 362/2005. Disponível em: <https://staticsindirrefino-prod.s3.amazonaws.com/upload/arquivosparadownload/00001507.pdf>.

Acesso

em: 06 dez. 2018.
INSTITUTO

NACIONAL

DE

METROLOGIA,

QUALIDADE

E

TECNOLOGIA

(INMETRO) et al. Programa de análise de produtos: relatório sobre análise em pilhas
alcalinas e zinco – manganês. Jan. 2012. Rio de Janeiro: Inmetro, 2012.Disponível
em:<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/pilhas_sem_marcas.pdf>.Acesso

em:

25 abr. 2018.
INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS – inpEV.
Sistema Campo Limpo em números. Disponível em: <https://www.inpev.org.br/sistemacampo-limpo/em-numeros/>. Acesso em: 06 dez. 2018.
JÚNIOR, N. C. P; SILVA, T. A. O. da. A informalidade e a sua atuação na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro: em busca da compreensão do trabalho ambulante no Leste
Metropolitano. In: ANAIS DO X ENCONTRO DE GEÓGRAFOS DA AMÉRICA LATINA,
n. 10, 2005, São Paulo. Anais... São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005.

70

KEMERICH, P. D. C. et al. Descarte indevido de pilhas e baterias: a percepção do problema
no município de Frederico Westphalen - RS. Rev. Elet. em Gestão, Educação e Tecnologia
Ambiental,

v.

8,

n.

8,

p.

1680-1688,

2012.

Disponível

em:

<https://periodicos.ufsm.br/reget/article/viewFile/6319/pdf_1>.Acesso em: 25 abr. 2018.
LAGARINHOS, C. A. F.; TENÓRIO, J. A. S. Logística Reversa dos Pneus Usados no Brasil.
Polímeros,

v.

23,

n.

1,

p.

49-58,

2013.

Disponível

em:

<http://www.scielo.br/pdf/po/2012nahead/aop_0849.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2018.
LEROY

MERLIN.

Relatório

de

Sustentabilidade

2015/2016.

Disponível

em:

<https://cdn.leroymerlin.com.br/files/LEROY_MERLIN_RAS_2016_A4_web_2504.pdf>.
Acesso em: 02 out. 2018.
LYRIO, C. S.; CHAVES, D. L. G. A legislação efetivamente envolveu os consumidores no
descarte adequado de pilhas e baterias? Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia
Ambiental, Santa Maria, v. 19, n. 3, p. 222-238, set-dez. 2015. Disponível em:
<https://periodicos.ufsm.br/reget/article/view/18033/pdf>. Acesso em: 30 jul. 2018.
MARTINELLI, A. C. et al. Avaliação da lixiviação do cádmio e níquel provenientes da
degradação de baterias níquel-cádmio em uma coluna de solo. Quim. Nova, vol. 37, n. 3, p.
465-472,

2014.

Disponível

em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-

40422014000300013&script=sci_abstract&tlng=ES>.Acesso em: 25 abr. 2018.
MATTOS, A. Dona da Leroy traz duas novas redes ao país. Valor Econômico, São Paulo,
2017. Disponível em: <https://www.valor.com.br/empresas/5120308/dona-da-leroy-traz-duasnovas-redes-ao-pais>. Acesso em: 05 out. 2018.
MENDES, H. M. R.; RUIZ, M. S.; DE FARIA, A. C. Logística Reversa de Pilhas e
Baterias:Revisão e Análise de um Sistema Implementado no Brasil. Revista em Gestão,
Inovação e Sustentabilidade, v. 2, n. 1, p. 81-96, jun. 2016. Disponível em:
<http://periodicos.unb.br/index.php/regis/article/view/18423>.Acesso

em:

25

abr.

2018.MILANEZ, B.; BÜHRS, T. Capacidade ambiental e emulação de políticas públicas: o
caso da responsabilidade pós-consumo para resíduos de pilhas e baterias no Brasil.
Planejamento

e

Políticas

Públicas,

n.

33,

p.

257-289.

2009.

Disponível em:

<http://ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/161/177>. Acesso em: 26 out. 2017.

71

MILANO, C. B.; LIZARELLI, F. L. Mapeamento da Logística Reversa de pilhas e baterias:
estudo de caso de um projeto proposto por uma instituição bancária. GEPROS. Gestão da
Produção, Operações e Sistemas, nº 1, p. 115-130, jan-mar/2014.Disponível em:
<http://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/article/view/1146>.Acesso em: 25 abr. 2018.
MUELLER, C. F. Logística Reversa: Meio-ambiente e Produtividade. Grupo de Estudos
Logísticos.

Universidade

Federal

de

Santa

Catarina,

2005.

Disponível

em:

<http://www.tecspace.com.br/paginas/aula/faccamp/Rev/Artigo01.pdf>. Acesso em: 27 nov.
2017.
NITEROI. Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Niterói. Jul. 2012. Disponível em:
<www.clin.rj.gov.br/pdf/plano_de_gestao_integrada_de_residuos_solidos.pdf>. Acesso em:
02 out. 2018.
ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO –
OCDE. Extended Producer Responsability: A guidance manual for governments.
Environment.

2001.

Disponível

em:

<http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/environment/extended-producer-responsibility_9789264189867en#.WfOzPmhSxPY#page2> Acesso em: 25 out. 2017.
PARANÁ (Estado). Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Termo de
Compromisso para Responsabilidade pós-consumo de pilhas e baterias portáteis. 2017.
Disponível em: <http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/TC_ABINNE_2017.pdf>.
Acesso em: 19 mar. 2018.
PARLAMENTO EUROPEU. Directiva 2006/66/CE. Parlamento Europeu e do Conselho, de
06 de setembro de 2006, relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos e que revoga
a Directiva 91/157/CEE.Jornal Oficial da União Europeia. Estraburgo, 6 set. 2006.
Disponível

em:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0066&from=PT>. Acesso em: 19 fev. 2018.
PINHEIRO, E. L. et al. Plano de gerenciamento integrado de resíduos pilhas, baterias e
lâmpadas – PGIRPBL. Belo Horizonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente: Fundação
Israel Pinheiro, 2009. 36 p.; il. Disponível em: <http://www.israelpinheiro.org.br/wp-

72

content/uploads/2016/09/Plano-de-Gerenciamento-Integrado-de-Res%C3%ADduos-PilhasBaterias-e-L%C3%A2mpadas.pdf>. Acesso em: 18 set. 2018.
REIDLER, N. M. V. L; GÜNTHER, W. M. R. Gerenciamento de resíduos constituídos por
pilhas e baterias usadas. Anais.. In: Congreso Interamericano De Ingeniería Sanitaria Y
Ambiental,n.

27,

2000.Disponível

em:

<http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/0330EB12/GerenciamentoPilhasBaterias.pd
f> Acesso em: 20 out. 2017.
______. Impactos ambientais e sanitários causados por descarte inadequado de pilhas e
baterias usadas. Revista Limpeza Pública, São Paulo, v. 60, p. 20-26, 2003. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/0330EB12/ImpactosAmbientaisSanitarios.d
oc.>. Acesso em: 07 mai. 2018.
______. Percepção da população sobre os riscos do descarte inadequado de pilhas e baterias
usadas. Anais.. Cancún: Asociación Interamericana de IngenieríaSanitaria y Ambiental, 2002.
Disponível em: <http://bdpi.usp.br/single.php?_id=001347748>. Acesso em: 19 set. 2018.
RIBEIRO, D. V; MORELLI, M. R. Resíduos sólidos: Problema ou oportunidade? Rio de
Janeiro: Editora Interciência, 2009. 135 p.
RIO DE JANEIRO. Tribunal de Contas do Estado do Rio De Janeiro. Secretaria Geral de
Planejamento. Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro
(Niterói).

Rio

de

Janeiro:

TCE-RJ,

2016.

129

p.

Disponível

em:

<http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estudossocioeconomicos1?p_auth=EBwkhH1U&p_p_id=estudosocioeconomicomunicipios_WAR_tc
tcerjestudosocioeconomicomunicipiosportl&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode
=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=2&_estudosocioeconomicomunicipios_WAR_tcerjestudosocioeconomicot
cerjestudosocioe_doSearch=doSearch&_estudosocioeconomicomunicipios_WAR_tcerjestudt
cerjestudosocioeconomicomunicip_javax.portlet.action=doSearch>. Acessoem: 29 fev. 2018.
ROGERS, D. S.; TIBBEN-LEMBKE, R. S. Going Backwards: Reverse Logistics Trends and
practices.

Reno:

Universityof

Nevada,

1999.

<http://www.rlec.org/reverse.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2017.

Disponível

em:

73

RORIZ, E. R. R. Reciclagem de pilhas: recuperação do manganês na forma do dióxido de
manganês eletrolítico. 2010. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Disponível em:
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-11082010-145038/pt-br.php>

Acesso

em: 20 out. 2017.
RUIZ, M. R. et al. Desafios para o gerenciamento de pilhas e baterias pós-uso: proposição de
projeto de lei sobre o e-lixo na cidade de Rio Claro – SP. Revista de Gestão Ambiental e
Sustentabilidade,

v.

1,

n.

2,

p.

29-50,

jul.-dez.

2012.Disponível

em:

<http://www.revistageas.org.br/ojs/index.php/geas/article/view/21>. Acesso em: 25 abr. 2018.
SANTOS, I. B; ECKERT, A.; DOMINGUES, J. B.; MECCA, M. S. O Uso da Logística
Reversa para Minimizar os Efeitos Causados pelo Lixo Eletrônico ao Meio Ambiente. XVII
Mostra de Iniciação Científica, Pós-graduação, Pesquisa e Extensão. 2017. Disponível em: <
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/mostraucsppga/xviimostrappga/paper/viewFile/
5155/1812>. Acesso em: 19 fev. 2019.
SÃO PAULO (Estado).Secretaria do Meio Ambiente.Termo de Compromisso para a
Logística

Reversa

de

Pilhas

e

Baterias

Portáteis.

2012.

Disponível

em:

<http://www.cetesb.sp.gov.br/logistica-reversa/pilhas-baterias/tc.pdf>. Acesso em: 16 mar.
2018.
SATO, G. S.; CARBONE, G. T.; MOORI, R. G. Práticas operacionais da logística reversa de
embalagens de agrotóxicos no Brasil. Revista de Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e
Meio Ambiente, v.1, n.1, art. 7, ago. 2006.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS – Sinir. Logística Reversa. Disponível em: <http://www.sinir.gov.br/logisticareversa>. Acesso em: 04 dez. 2018.
SCARAMEL, M. P.; MALAFAIA, G.; RODRIGUES, A. S. L. Problemática do descarte
inadequado de pilhas e baterias de celular no município de Pires do Rio - GO: uma análise das
percepções reveladas por consumidores e vendedores. Global Science and Technology, v. 4,
n.

1,

p.

90-104,

jan./abr.

2011.Disponívelem:

<https://rv.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/gst/article/viewFile/158/244>.Acesso em: 25
abr. 2018.

74

SELPHIS, A. N.; CASTILHO, R. O.; DE ARAÚJO, J. A. B. Logística reversa de resíduos
eletroeletrônicos. Tékhne ε Lógos, Botucatu, SP, v.3, n.2, Julho. 2012. Disponível em:
<http://www.fatecbt.edu.br/seer/index.php/tl/article/viewFile/121/119>. Acesso em: 05 dez.
2018.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE.
Painel Regional: Leste Fluminense. Observatório Sebrae/RJ. Rio de Janeiro: SEBRAE/RJ,
2015.

Disponível

em:

<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Anexos/Sebrae_INFREG_2014
_LesteFlu.pdf>. Acesso em: 29 fev. 2018.
SILVA, B. O. da; CÂMARA, S. C.; AFONSO, J. C. Série histórica da composição química
de pilhas alcalinas e zinco-carbono fabricadas entre 1991 e 2009. Quim. Nova, v. 34, n. 5, p.
812-818,

2011.

Disponível

em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422011000500016>.
Acesso em: 15 jun. 2018.
SOUSA, F. E. S.; DE SOUZA, F. A. F. Diagnóstico sobre o destino de pilhas e baterias no
município de Bonito de Santa Fé, Paraíba. Revista Práxis: saberes da extensão, v. 3, n. 4, p.
33-44,

2014.Disponível

em:

<http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/article/view/346>.Acesso em: 25 abr. 2018.
SUZAQUIM

Indústrias

Químicas

Ltda.

Site

da

Suzaquim.

Disponível

em:

<http://www.suzaquim.com.br/>. Acesso em: 05 dez. 2018.
TOMITA, N. E,; PADULA, N. A. M. R; GEPICCB. Intoxicação por chumbo em crianças e o
discurso da imprensa. Ciênc. Saúde, v. 10, p. 111-119, 2005. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232005000500014>.
Acesso em: 13 jun. 2018.
VIEIRA, L. H. C; SILVA, R. G.; DA SILVA, B. O.; JÚNIOR, S. S. H; CÂMARA, S. C;
AFONSO, J. C. Avaliação da qualidade de pilhas alcalinas e zinco-carbono de diferentes
procedências.

Eclética

Química,

v.

38,

p.

9-24,

2013.

Disponível

em:<https://www.redalyc.org/pdf/429/42955126011.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2018.

75

ANEXO I – RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/08
RESOLUÇÃO CONAMA no 401, de 4 de novembro de 2008
Publicada no DOU nº 215, de 5 de novembro de 2008, Seção 1, página 108-109
Correlação:
• Revoga a Resolução CONAMA no 257/99
Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território
nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento
ambientalmente adequado, e dá outras providências.
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das
atribuições e competências que lhe são conferidas pelo art. 8o, inciso VII, da Lei no 6.938, de
31 de agosto de 1981, e pelo art. 7o, incisos VI e VIII e § 3o, do Decreto no 99.274, de 6 de
junho de 1990, e conforme o disposto em seu Regimento Interno, e o que consta do Processo
no 02000.005624/1998-07, e
Considerando a necessidade de minimizar os impactos negativos causados ao meio
ambiente pelo descarte inadequado de pilhas e baterias;
Considerando a necessidade de se disciplinar o gerenciamento ambiental de pilhas e
baterias, em especial as que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e
seus compostos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição
final;
Considerando a necessidade de reduzir, tanto quanto possível, a geração de resíduos,
como parte de um sistema integrado de Produção Mais Limpa, estimulando o
desenvolvimento de técnicas e processos limpos na produção de pilhas e baterias produzidas
no Brasil ou importadas;
Considerando a ampla disseminação do uso de pilhas e baterias no território
brasileiro e a conseqüente necessidade de conscientizar o consumidor desses produtos sobre
os riscos à saúde e ao meio ambiente do descarte inadequado;
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Considerando que há a necessidade de conduzir estudos para substituir as substâncias
tóxicas potencialmente perigosas ou reduzir o seu teor até os valores mais baixos viáveis
tecnologicamente; e
Considerando a necessidade de atualizar, em razão da maior conscientização pública
e evolução das técnicas e processos mais limpos, o disposto na Resolução CONAMA no
257/99, resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Esta Resolução estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio e os critérios e padrões para o gerenciamento ambientalmente adequado das pilhas e
baterias portáteis, das baterias chumbo-ácido, automotivas e industriais e das pilhas e baterias
dos sistemas eletroquímicos níquel-cádmio e óxido de mercúrio, relacionadas nos capítulos
85.06 e 85.07 da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM, comercializadas no território
nacional.
Art. 2o Para os fins do disposto nesta Resolução, considera-se:
I - bateria: acumuladores recarregáveis ou conjuntos de pilhas, interligados em série
ou em paralelo;
II - pilha ou acumulador: gerador eletroquímico de energia elétrica, mediante
conversão de energia química, podendo ser do tipo primária (não recarregável) ou secundária
(recarregável);
III - pilha ou acumulador portátil: pilha, bateria ou acumulador que seja selado, que
não seja pilha ou acumulador industrial ou automotivo e que tenham como sistema
eletroquímico os que se aplicam a esta Resolução.
IV - bateria ou acumulador chumbo-ácido: dispositivo no qual o material ativo das
placas positivas é constituído por compostos de chumbo e o das placas negativas
essencialmente por chumbo, sendo o eletrólito uma solução de ácido sulfúrico;
V - pilha-botão: pilha que possui diâmetro maior que a altura;
VI - bateria de pilha botão: bateria em que cada elemento possui diâmetro maior que
a altura;
VII - pilha miniatura: pilha com diâmetro ou altura menor que a do tipo AAA LR03/ R03, definida pelas normas técnicas vigentes;

77

VIII - plano de gerenciamento de pilhas e baterias usadas: conjunto de
procedimentos ambientalmente adequados para o descarte, segregação, coleta, transporte,
recebimento, armazenamento, manuseio, reciclagem, reutilização, tratamento ou disposição
final;
IX - destinação ambientalmente adequada: destinação que minimiza os riscos ao
meio ambiente e adota procedimentos técnicos de coleta, recebimento, reutilização,
reciclagem, tratamento ou disposição final de acordo com a legislação ambiental vigente;
X - reciclador: pessoa jurídica devidamente licenciada para a atividade pelo órgão
ambiental competente que se dedique à recuperação de componentes de pilhas e baterias.
XI - importador: pessoa jurídica que importa para o mercado interno pilhas, baterias
ou acumuladores ou produtos que os contenham, fabricados fora do país.
Art. 3o Os fabricantes nacionais e os importadores de pilhas e baterias referidas no
art 1o e dos produtos que as contenham deverão:
I - estar inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais-CTF, de acordo com art. 17, inciso II, da
Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
II - apresentar, anualmente, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis-IBAMA laudo físico-químico de composição, emitido por laboratório
acreditado junto ao Instituto Nacional de Metrologia e de Normatização-INMETRO;
III - apresentar ao órgão ambiental competente plano de gerenciamento de pilhas e
baterias, que contemple a destinação ambientalmente adequada, de acordo com esta
Resolução.
§ 1o Caso comprovado pelo laudo físico-químico de que trata o inciso II que os
teores estejam acima do permitido, o fabricante e o importador estarão sujeitos às penalidades
previstas na legislação.
§ 2o Os importadores de pilhas e baterias deverão apresentar ao IBAMA plano de
gerenciamento referido no inciso III para a obtenção de licença de importação.
§ 3o O plano de gerenciamento apresentado ao órgão ambiental competente deve
considerar que as pilhas e baterias a serem recebidas ou coletadas sejam acondicionadas
adequadamente e armazenadas de forma segregada, até a destinação ambientalmente
adequada, obedecidas as normas ambientais e de saúde pública pertinentes, contemplando a
sistemática de recolhimento regional e local.

78

§ 4o O IBAMA publicará em 30 dias, a contar da vigência desta resolução, o termo
de referência para a elaboração do plano de gerenciamento.
Art. 4o Os estabelecimentos que comercializam os produtos mencionados no art 1o,
bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores desses
produtos, deverão receber dos usuários as pilhas e baterias usadas, respeitando o mesmo
princípio ativo, sendo facultativa a recepção de outras marcas, para repasse aos respectivos
fabricantes ou importadores.
Art. 5o Para as pilhas e baterias não contempladas nesta Resolução, deverão ser
implementados, de forma compartilhada, programas de coleta seletiva pelos respectivos
fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e pelo poder público.
Art. 6o As pilhas e baterias mencionadas no art. 1o, nacionais e importadas, usadas
ou inservíveis, recebidas pelos estabelecimentos comerciais ou em rede de assistência técnica
autorizada, deverão ser, em sua totalidade, encaminhadas para destinação ambientalmente
adequada, de responsabilidade do fabricante ou importador.
Parágrafo único. O IBAMA estabelecerá por meio de Instrução Normativa a forma
de controle do recebimento e da destinação final.

CAPÍTULO II
DAS PILHAS E BATERIAS DE PILHAS ELÉTRICAS ZINCO-MANGANÊS
E ALCALINO-MANGANÊS

Art. 7o A partir de 1o de julho de 2009, as pilhas e baterias do tipo portátil, botão e
miniatura que sejam comercializadas, fabricadas no território nacional ou importadas, deverão
atender aos seguintes teores máximos dos metais de interesse:
I - conter até 0,0005% em peso de mercúrio quando for do tipo listado no inciso III
do art. 2o desta resolução;
II - conter até 0,002% em peso de cádmio quando for do tipo listado no inciso III do
art. 2o desta resolução;
III - conter até 2,0% em peso de mercúrio quando for do tipo listado nos incisos V,
VI e VII do art. 2o desta resolução.
IV - conter traços de até 0,1% em peso de chumbo.
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CAPÍTULO III
DAS BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO

Art. 8o As baterias, com sistema eletroquímico chumbo-ácido, não poderão possuir
teores de metais acima dos seguintes limites:
I - mercúrio - 0,005% em peso; e
II - cádmio - 0,010% em peso.
Art. 9o O repasse das baterias chumbo-ácido previsto no art. 4o poderá ser efetuado
de forma direta aos recicladores, desde que licenciados para este fim.
Art. 10. Não é permitida a disposição final de baterias chumbo-ácido em qualquer
tipo de aterro sanitário, bem como a sua incineração.
Art. 11. O transporte das baterias chumbo-ácido exauridas, sem o seu respectivo
eletrólito, só será admitido quando comprovada a destinação ambientalmente adequada do
eletrólito.

CAPÍTULO IV
DAS BATERIAS NÍQUEL-CÁDMIO E ÓXIDO DE MERCÚRIO

Art. 12. O repasse das baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio previsto no art. 4o
poderá ser efetuado de forma direta aos recicladores, desde que licenciados para este fim.
Art. 13. Não é permitida a incineração e a disposição final dessas baterias em
qualquer tipo de aterro sanitário, devendo ser destinadas de forma ambientalmente adequada.

CAPÍTULO V
DA INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO AMBIENTAL

Art. 14. Nos materiais publicitários e nas embalagens de pilhas e baterias, fabricadas
no País ou importadas, deverão constar de forma clara, visível e em língua portuguesa, a
simbologia indicativa da destinação adequada, as advertências sobre os riscos à saúde humana
e ao meio ambiente, bem como a necessidade de, após seu uso, serem encaminhadas aos
revendedores ou à rede de assistência técnica autorizada, conforme Anexo I.
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Art. 15. Os fabricantes e importadores de produtos que incorporem pilhas e baterias
deverão informar aos consumidores sobre como proceder quanto à remoção destas pilhas e
baterias após a sua utilização, possibilitando sua destinação separadamente dos aparelhos.
Parágrafo único. Nos casos em que a remoção das pilhas ou baterias não for possível,
oferecer risco ao consumidor ou, quando forem parte integrante e não removíveis do produto,
o fabricante ou importador deverá obedecer aos critérios desta Resolução quanto à coleta e
sua destinação ambientalmente adequada, sem prejuízo da obrigação de informar devidamente
o consumidor sobre esses riscos.
Art. 16. No corpo do produto das baterias chumbo-ácido, níquel-cádmio e óxido de
mercúrio deverá constar:
I - nos produtos nacionais, a identificação do fabricante e, nos produtos importados, a
identificação do importador e do fabricante, de forma clara e objetiva, em língua portuguesa,
mediante a utilização de etiquetas indeléveis, legíveis e com resistência mecânica suficiente
para suportar o manuseio e intempéries, visando assim preservar as informações nelas
contidas durante toda a vida útil da bateria;
II - a advertência sobre os riscos à saúde humana e ao meio ambiente; e
III - a necessidade de, após seu uso, serem devolvidos aos revendedores ou à rede de
assistência técnica autorizada para repasse aos fabricantes ou importadores.
Parágrafo único. No caso de importação, as informações de que trata este artigo
constituem-se pré-requisito para o desembaraço aduaneiro.
Art. 17. Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes destas pilhas e
baterias, ou de produtos que as contenham para seu funcionamento, serão incentivados, em
parceria com o poder público e sociedade civil, a promover campanhas de educação
ambiental, bem como pela veiculação de informações sobre a responsabilidade pós-consumo
e por incentivos à participação do consumidor neste processo.
Art. 18. Os fabricantes e importadores dos produtos abrangidos por esta Resolução
deverão periodicamente promover a formação e capacitação dos recursos humanos envolvidos
na cadeia desta atividade, inclusive aos catadores de resíduos, sobre os processos de logística
reversa com a destinação ambientalmente adequada de seus produtos.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 19. Os estabelecimentos de venda de pilhas e baterias referidas no art. 1o devem
obrigatoriamente conter pontos de recolhimento adequados.
Art. 20. Os fabricantes e importadores dos produtos abrangidos por esta Resolução,
que estejam em operação na data de sua publicação, terão prazo de até 12 meses para cumprir
o disposto no Inciso III do art. 3o.
Art. 21. Para cumprimento do disposto nos arts. 4o, art. 5o e caput do art. 6o, será
dado um prazo de até 24 meses, a contar da publicação desta resolução.
Art. 22. Não serão permitidas formas inadequadas de disposição ou destinação final
de pilhas e baterias usadas, de quaisquer tipos ou características, tais como:
I - lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não
licenciado;
II - queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não
licenciados;
III - lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios,
poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou
redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.
Art. 23. O IBAMA, baseado em fatos fundamentados e comprovados, poderá
requisitar, a seu critério, amostra de lotes de pilhas e baterias, de quaisquer tipos, produzidos
ou importados para comercialização no país, para fins de comprovação do atendimento às
exigências desta Resolução, mediante a realização da medição dos teores de metais pesados,
em laboratórios acreditados por órgãos competentes para este fim, signatários dos acordos do
“International Laboratory Accreditation Cooperation” - ILAC.
§ 1o Os custos dos ensaios de comprovação de conformidade, realizados no país ou
no exterior, assim como os decorrentes de eventuais ações de reparo e armazenamento,
correrão por conta do fabricante ou importador das pilhas e baterias.
§ 2o A verificação do não cumprimento das exigências previstas nesta resolução
resultará na obrigação para o fabricante ou importador de recolhimento de todos os lotes em
desacordo com esta norma.
Art.

24.

O

órgão

ambiental

competente,

poderá

adotar

procedimentos

complementares relativos ao controle, fiscalização, laudos e análises físico-químicas,
necessários à verificação do cumprimento do disposto nesta Resolução.
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Art. 25. Compete aos órgãos e entidades do Sistema Nacional do Meio AmbienteSISNAMA, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades da Administração
Pública, a fiscalização relativa ao cumprimento das disposições desta Resolução.
Art. 26. Os fabricantes e importadores dos produtos abrangidos por esta Resolução
deverão conduzir estudos para substituir as substâncias potencialmente perigosas neles
contidas ou reduzir o seu teor até os valores mais baixos viáveis tecnologicamente.
Parágrafo único. Os estudos e resultados mencionados no caput devem ser entregues
ao IBAMA, que os avaliará tecnicamente e encaminhará relatório ao CONAMA, respeitados
o sigilo industrial e as patentes.
Art. 27. O não-cumprimento das obrigações previstas nesta Resolução sujeitará os
infratores às penalidades previstas na legislação em vigor.
Art. 28. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a
Resolução no 257, de 30 de junho 1999.
CARLOS MINC - Presidente do Conselho
ANEXO I
SIMBOLOGIAS ADOTADAS PARA PILHAS E BATERIAS
a) Chumbo ácido: Utilizar qualquer das 3 alternativas abaixo:

Se o fabricante ou o importador adotar um sistema de reciclagem poderá utilizar
complementarmente a simbologia abaixo.

b) Níquel-cádmio: Utilizar qualquer das 3 alternativas abaixo
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Se o fabricante ou o importador adotar um sistema de reciclagem poderá utilizar
complementarmente a simbologia abaixo.

Este texto não substitui o publicado no DOU, de 5 de novembro de 2008.
Art. 7º A partir de 1o de julho de 2009, as pilhas e baterias do tipo portátil, botão e
miniatura que sejam comercializadas, fabricadas no território nacional ou importadas, deverão
atender aos seguintes teores máximos dos metais de interesse:
I - conter até 0,0005% em peso de mercúrio quando for do tipo listado no inciso III
do art. 2º desta resolução;
II - conter até 0,002% em peso de cádmio quando for do tipo listado no inciso III do
art. 2º desta resolução;
III - conter até 2,0% em peso de mercúrio quando for do tipo listado nos incisos V,
VI e VII do art. 2º desta resolução.
IV - conter traços de até 0,1% em peso de chumbo.
ANEXO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA n° 8
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 8, DE 3 DE SETEMBRO DE 2012

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das suas atribuições, tendo em vista o
disposto no Processo nº02001.000471/2010-13 e considerando as determinações
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constantes na Resolução CONAMA nº 401, de 4 de
novembro de 2008, resolve:

Art. 1º Instituir, para fabricantes nacionais e importadores, os procedimentos
relativos ao controle do recebimento e da destinação final de pilhas e baterias ou produto que
as incorporem.
Art. 2º Os fabricantes nacionais e os importadores de pilhas e baterias e dos produtos
que as incorporem deverão declarar, no Relatório Anual de Atividades, do Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais CTF, as informações presentes no ANEXO I desta Instrução Normativa. Parágrafo único. Os
fabricantes nacionais e os importadores devem se inscrever no CTF conforme categorias e
descrições constantes no ANEXO II.
Art. 3º O laudo físico-químico de composição das pilhas e baterias, exigido de
fabricantes nacionais e importadores, deve ser apresentado para os sistemas eletroquímicos
zinco-manganês, alcalino- manganês e chumbo-ácido, contendo as informações presentes no
ANEXO I.§ 1º O laudo físico-químico deverá ser anexado por meio eletrônico no ato do
preenchimento do formulário específico do Relatório Anual de Atividades do CTF para
importadores e fabricantes nacionais de pilhas e baterias, conforme ANEXO I;
§ 2º Sempre que houver alteração técnica do produto deve-se apresentar um novo
laudo físico-químico;
§ 3º Na ausência de laboratórios acreditados pelo INMETRO, o laudo físico-químico
de composição poderá ser realizado por laboratórios nacionais competentes para este fim
aceitos pelo IBAMA ou laboratórios internacionais signatários dos acordos do International
Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC, desde que traduzidos para língua portuguesa
por tradutor juramentado.
Art. 4º O Plano de Gerenciamento de Pilhas e Baterias exigido no artigo 3º, inciso
III, da Resolução Conama nº 401/2008 deverá ser apresentado ao IBAMA somente por meio
de formulário específico no Relatório Anual de Atividades do CTF para importadores e
fabricantes nacionais de pilhas e baterias, constando as informações presentes no ANEXO I
desta Instrução Normativa.
Art. 5º Quando a importação de pilhas e baterias for realizada por terceiro, onde a
mercadoria importada é repassada ao contratante, configurando-se este como o real
comercializador do produto, as exigências quanto a apresentação do laudo físico-químico e
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Plano de Gerenciamento recaem ao contratante, devendo este se registrar no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais
conforme disposto no artigo 2º desta Instrução Normativa.
§ 1º A empresa terceirizada contratada para efetuar a importação deve apresentar ao
IBAMA a cópia autenticada do contrato firmado entre as partes, que caracterize a vinculação
da entrega de todas as unidades importadas à empresa contratante, esta cópia deverá ser
encaminhada somente por meio eletrônico conforme ANEXO I;
§ 2º O não atendimento do parágrafo primeiro impõe à empresa terceirizada,
contratada para efetuar a importação, a obrigação de cumprir ao disposto no artigo 2º desta
Instrução Normativa, bem como o dever de apresentar o laudo físico-químico e Plano de
Gerenciamento conforme orientações desta Instrução Normativa.
Art. 6º Os importadores deverão afixar as informações exigidas para pilhas e baterias
e produtos que as incorporem em território nacional antes de sua comercialização incluindo a
adaptação de suas embalagens e manuais.
§ 1º Para as pilhas e baterias de zinco-manganês e alcalinomanganês deve-se utilizar
a simbologia indicada no ANEXO III;
§ 2º Na ausência de espaço físico suficiente nas pilhas e baterias para se afixar as
informações sobre advertências quanto aos riscos à saúde humana e ao meio ambiente;
identificação do fabricante ou importador; necessidade de, após seu uso, serem devolvidos aos
revendedores ou à rede de assistência técnica autorizada; estas informações deverão constar
na embalagem e no manual do produto ou manual do produto que as incorporem.
Art. 7º Os recicladores de pilhas e baterias devem se inscrever no CTF conforme
categoria e descrição de atividade indicada no ANEXO II.
Parágrafo único. As empresas recicladoras de pilhas e baterias usadas ou inservíveis
devem declarar no Relatório Anual de Atividades, por meio de formulário específico para
pilhas e baterias, as informações descritas no ANEXO I desta Instrução Normativa.
Art. 8º Para fins desta Instrução Normativa reciclagem de pilhas e baterias é o
processo de transformação das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, envolvendo a alteração
de suas propriedades físico-químicas, com vistas a transformação em insumos destinados à
produção de novas pilhas e baterias ou de novos produtos.
Art. 9º Observada a legislação de transportes vigente, o transporte das pilhas e
baterias usadas ou inservíveis das quais trata esta Instrução Normativa deverá ser efetuado por
pessoa física ou jurídica, inscrita no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
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Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF do IBAMA, conforme o ANEXO
II.
Art. 10 As pilhas e baterias usadas ou inservíveis, a serem recolhidas nos
estabelecimentos de venda e na rede de assistência técnica autorizada, devem ser
acondicionadas de forma a evitar vazamentos e a contaminação do meio ambiente ou risco à
saúde humana.
Art. 11 Para os casos onde os produtos não são comercializados em território
nacional, conforme listado abaixo, não se aplicam os procedimentos desta Instrução
Normativa:
I.admissão temporária;
II.drawback;
III.retorno de mercadorias;
IV. reimportação;
V.admissão em entreposto aduaneiro;
VI.admissão em Regime Aduaneiro Especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado - RECOF;
VII.retorno de exportação temporária;
VIII.Programa Especial de Exportação da Amazônia Ocidental - PEXPAM.
§ 1º O IBAMA, mediante motivação técnica, poderá analisar outros casos não
previstos no caput deste artigo.
§ 2º As disposições do caput deste artigo não se aplicam às pilhas, baterias e
produtos que as contenham, quando nacionalizados.
Art. 12 Revoga-se a Instrução Normativa nº 03, de 30 de março de 2010.
Art. 13 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
VOLNEY ZANARDI JÚNIOR
ANEXO I
As empresas enquadradas conforme atividades listadas abaixo, deverão prestar as
seguintes informações:
FORMULÁRIO PARA IMPORTADORES:
I.Pilhas e baterias:
a)Sistema eletroquímico da pilha/bateria;
b) Tipo/ Modelo;
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c)Peso unitário;
d)NCM da pilha/bateria;
e)Quantidade importada;
f)Peso total;
g)Abrangência da comercialização (nacional, regional ou local);
h)Laudo físico-químico (informar os teores de metais pesados analisados em
porcentagem e anexar o laudo físico-químico em formato PDF*):
* O laudo físico-químico deve possuir:
a identificação do laboratório;
a identificação do(s) técnico(s) responsável(is) pela análise;
a identificação e descrição das amostras analisadas, com dados sobre o sistema
eletroquímico e o tipo/modelo da pilha/bateria, fornecedor e origem do produto;
os resultados para os teores de mercúrio, cádmio e chumbo quando os sistemas
eletroquímicos forem zinco-manganês e alcalinomanganês e os resultados para os teores de
mercúrio e cádmio quando o sistema eletroquímico for chumbo-ácido.
II.Produtos que contém pilhas e baterias:
a)Sistema eletroquímico da pilha/bateria que equipa o produto;
b) Tipo/ Modelo;
c)Peso unitário;
d)NCM do produto que contém pilha/bateria;
e)Quantidade de pilha/bateria que equipa o produto (em relação
ao tipo informado na alínea "a");
f)Peso total;
g)Abrangência da comercialização (nacional, regional ou local); )Laudo físicoquímico (informar os teores de metais pesados analisados em porcentagem e anexar o laudo
físico-químico em formato PDF*).
* O laudo físico-químico deve possuir:
a identificação do laboratório;
a identificação do(s) técnico(s) responsável(is) pela análise;
a identificação e descrição das amostras analisadas, com dados sobre o sistema
eletroquímico e o tipo/modelo da pilha/bateria, fornecedor e origem do produto; os resultados
para os teores de mercúrio, cádmio e chumbo quando os sistemas eletroquímicos forem zinco-
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manganês e alcalinomanganês e os resultados para os teores de mercúrio e cádmio quando o
sistema eletroquímico for chumbo-ácido.
III.Coleta:
a)Endereço do Ponto de Coleta;
b)Nome do estabelecimento que funciona como Ponto de
Coleta;
c)Forma de acondicionamento do resíduo;
d)Resíduo pós-consumo coletado e peso total coletado;
e)Frequência de recolhimento (diária, semanal, mensal, bimestral, trimestral,
semestral ou anual).
IV. Tr ansporte:
a)CPF(s) do(s) transportador(es)/CNPJ(s) da(s) transportadora(s);
V. Destinação:
a)CNPJ da empresa contratada para efetuar a reciclagem ou destinação final;
b)Tipo de resíduo pós-consumo enviado e peso total por tipo.
FORMULÁRIO PARA FABRICANTES NACIONAIS:
I.Produção:
a)Sistema eletroquímico da pilha/bateria;
b) Tipo/ Modelo;
c)Peso unitário;
d)Quantidade produzida;
e)Peso total;
f)Abrangência da comercialização (nacional , regional ou local);
g)Laudo físico-químico (informar os teores de metais pesados analisados em
porcentagem e anexar o laudo físico-químico em formato PDF*).
* O laudo físico-químico deve possuir:
a identificação do laboratório;
a identificação do(s) técnico(s) responsável(is) pela análise;
a identificação e descrição das amostras analisadas, com dados sobre o sistema
eletroquímico e o tipo/modelo da pilha/bateria, fornecedor e origem do produto;
os resultados para os teores de mercúrio, cádmio e chumbo quando os sistemas
eletroquímicos forem zinco-manganês e alcalinomanganês e os resultados para os teores de
mercúrio e cádmio quando o sistema eletroquímico for chumbo-ácido.
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II.Coleta:
a)Endereço do Ponto de Coleta;
b)Nome do estabelecimento que funciona como Ponto de Coleta;
c)Forma de acondicionamento do resíduo;
d)Resíduo pós-consumo coletado e peso total coletado;
e)Frequência de recolhimento (diária, semanal, mensal, bimestral, trimestral,
semestral ou anual).
III. Transporte:
a)CPF(s) do(s) transportador(es)/CNPJ(s) da(s) transportadora(s);
IV. Destinação:
a)CNPJ da empresa contratada efetuar a reciclagem ou destinação final;
b)Tipo de resíduo pós-consumo enviado e peso total por tipo.
FORMULÁRIO PARA RECICLADORES:
I.Sistema eletroquímico da pilha/bateria;
II.Peso total (por sistema eletroquímico processado);
III.Empresa fornecedora (CNPJ);
IV.Tipo de destinação:
a)reciclagem;
b)aterro industrial classe I (informar CNPJ);
c)outro tipo de processamento devidamente licenciado pelo órgão ambiental
competente.
ANEXO II
O registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF do IBAMA, para as atividades listadas abaixo,
deverá atender o seguinte quadro:

ATIVIDADE CÓDIGO

CATEGORIA DESCRIÇÃO

Fabricação

5-1

Importação

98-4

Indústria de
material
elétrico,
eletrônico e
comunicações
Veículos

Fabricantes de
pilhas, baterias
e outros
acumuladores
Importador de

POTENCIAL DE
TAXA
POLUIÇÃO/GRAU
DE UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS
NATURAIS
Médio
TCFA

Alto

TCFA
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automotores pneus - pilhas
e baterias
Reciclagem

17-53

Transporte

18-1

Serviços de
utilidade
Transporte,
terminais,
depósitos e
comércio

baterias para
comercialização
de forma direta
ou indireta
Destinação de
Médio
pilhas e baterias
Transporte de
Alto
cargas
perigosas

TCFA
TCFA

ANEXO III
SIMBOLOGIA ADOTADA PARA DE PILHAS E BATERIAS DE ZINCOMANGANÊS E ALCALINO-MANGANÊS
Utilizar qualquer das três alternativas abaixo, composta pela figura de uma lixeira
contendo um "X" sobre sua superfície, juntamente com o texto "Após o uso, as pilhas e/ou
baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica
autorizada.":

APÊNDICE I - Formulário sobre o cumprimento e a efetividade do sistema de
logística reversa em estabelecimentos comerciais.
1- O estabelecimento comercializa produtos que já contém pilhas ou baterias para seu
funcionamento?
2- O estabelecimento realiza a coleta dos resíduos de pilhas e baterias portáteis?
3- O estabelecimento contém pontos de coleta adequados?
4- Para aonde são encaminhados esses resíduos?
5- O estabelecimento transmite informações ao consumidor sobre sua responsabilidade
pós-consumo?
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APÊNDICE II - Formulário sobre a efetividade de sistema de logística reversa
em outras entidades.
1- O local realiza a coleta dos resíduos de pilhas e baterias portáteis? De que forma isto é
feito?
2- O estabelecimento contém pontos de coleta adequados?
3- Para aonde são encaminhados esses resíduos?
4- Há quanto tempo que este local realiza a coleta de pilhas e baterias?
5- Qual o nível de participação da população perante a coleta de pilhas e baterias
praticada neste local?
APÊNDICE III – Registros fotográficos de outras embalagens de pilhas e
baterias.
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