Apresentação
Esta cartilha tem como objetivo apresentar
o Programa de logística reversa de pilhas
e baterias portáteis (Descarte GREEN
Pilhas) aos participantes que atuarão como
pontos de entrega primário e secundário,
recebendo pilhas e baterias portáteis de
consumidores domésticos e de pequenos
estabelecimentos comerciais, para posterior
envio aos pontos de consolidação, seguindo
as regras e orientações aqui descritas.
Nesta cartilha buscamos explicar
sucintamente os principais pontos que
devem ser observados nos procedimentos
de armazenamento das pilhas e na
solicitação da coleta, bem como os
documentos necessários para a realização
do transporte e destinação das pilhas e
baterias portáteis.
Eventuais informações complementares e
esclarecimentos de dúvidas que possam
surgir, entre em contato com a GM&C Log
pelo telefone 0800 779 4500, ou com a
GREEN Eletron pelo e-mail
contato@greeneletron.org.br
Boa leitura!

1. Sobre a logística reversa das
pilhas e baterias portáteis
O presente Programa de logística reversa é uma iniciativa de um grupo de empresas, fabricantes ou
importadoras de pilhas ou baterias portáteis, que trabalham em conjunto para o atendimento da Resolução CONAMA 401/2008 e Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei N0º12.305/2010.
A GREEN Eletron é a Entidade que faz toda a gestão da Logística Reversa de Pilhas e Baterias Portáteis,
representando suas empresas associadas.
O Programa Descarte GREEN prevê o recebimento das pilhas ou baterias portáteis usadas, das marcas
participantes do programa, entregues pelo consumidor ao comércio local, que, por sua vez, são encaminhadas para os pontos de consolidação, ou reciclagem.
As pilhas e baterias portáteis que são coletadas por este Programa, são as listadas abaixo:

A expansão do Programa, por meio da criação de novos pontos, tem sido possível por meio da parceria
com os representantes do setor comercial, formalizada pela assinatura de Termos de Compromisso
com representantes do governo nos estados.
Ao lado, estão as marcas das empresas (fabricantes e importadoras) que participam do Programa Descarte GREEN Pilhas:
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O sucesso do sistema depende da adesão dos consumidores, por meio da participação ativa neste sistema, ao entregar suas pilhas e baterias portáteis nos estabelecimentos onde adquiriram o produto, ou
nos pontos de entrega cadastrados no site da GREEN Eletron.
Para os consumidores domésticos que queiram utilizar o serviço oferecido pelo programa, basta encaminhar as pilhas e baterias portáteis usadas a um dos pontos cadastrados no sistema da GREEN (www.
greeneletron.org.br/pilhas).

2. Participação de Comerciantes no Programa
Os estabelecimentos que comercializam pilhas e baterias portáteis podem participar do Programa seguindo as opções de adesão abaixo:

2.1 Pontos de entrega primários
São pequenos estabelecimentos comerciais, que poderão disponibilizar coletores portáteis para receber pilhas e baterias portáteis descartadas do consumidor doméstico. São estabelecimentos comerciais
como: padarias, bancas de jornal, farmácias de bairro, lojas de construção de bairro, papelarias, pequenos mercados e perfumarias, entre outros.
Os estabelecimentos cadastrados como pontos de entrega primários receberão as pilhas e baterias
portáteis devolvidas pelos consumidores, armazenando-as temporariamente de forma adequada, em
recipiente fechado e resistente a vazamentos, exclusivo para tal fim, protegido de intempéries, mantendo seu conteúdo livre de contato com outros produtos.
Estes estabelecimentos devem efetuar o transporte das pilhas e baterias recebidas, por sua própria
conta, até os estabelecimentos cadastrados como pontos de entrega secundários, em uma quantidade
máxima de cinco kilogramas (5 kg) por vez.
O transporte das pilhas coletadas do ponto primário até o ponto de entrega secundário, dentro do limite
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de 10 kg será isento de tributos e de CADRI, nos termos da Decisão de Diretoria Cetesb 120/2016/C, de 1
de junho de 2016, desde que realizado de forma exclusiva e em recipiente fechado.

2.2. Pontos de entrega secundários
São estabelecimentos comerciais (de médio e grande porte), que poderão disponibilizar coletores para
receber (gratuitamente) pilhas e baterias portáteis descartadas do consumidor doméstico e também de
pequenos estabelecimentos cadastrados como pontos de entrega primário.
São estabelecimentos comerciais de médio e grande porte, como: Supermercados, redes de materiais
de construção, rede de drogarias, grande varejista de produtos diversos, rede de papelaria e materiais
de escritório entre outros.
Estes estabelecimentos cadastrados como pontos de entrega secundários deverão armazenar temporariamente, de forma adequada, protegida de intempéries e distante de outros produtos, as pilhas e
baterias portáteis recebidas e contratar (às suas expensas) o operador logístico para que esse efetue a
retirada das pilhas e baterias portáteis, atendida a quantidade mínima de armazenamento de 30 quilogramas (30 kg).
Alternativamente, o estabelecimento pode providenciar o envio das pilhas até o ponto de consolidação
mais próximo, por meio de frota própria, ou outro operador logístico de sua confiança, desde que este
atenda a todas as regras para o transporte de pilhas e baterias portáteis.
Para fins de exemplificação em relação ao peso acumulado de pilhas, por tamanho de caixa, apresentamos a ilustração abaixo:

10x18x13 cm

17x25x18 cm

15x30x25 cm

22x47x24 cm

2 kg a 4 kg

5 kg a 8 kg

10 kg a 14 kg

18 kg a 20 kg

Obs.: Recomendável armazenar as pilhas em saco plástico antes de coloca-las na caixa de papelão, de
modo a evitar vazamentos.

Ponto de Consolidação
Local específico, definido pela GREEN Eletron, dedicado e licenciado para concentração dos
resíduos recebidos pelos pontos de entrega primário e secundário, com o intuito de agregar e
facilitar o seu recolhimento e posterior destinação ambiental. A quantidade mínima armazenada
para ser solicitada a coleta nestes pontos, deverá ser acima de 600 kg e máxima de 2000 kg.
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3. Coletas de pilhas e baterias portáteis
Observações importantes:
Reforçamos que o objetivo do Programa Descarte GREEN Pilhas é atender a consumidores domésticos
e, para tanto, buscamos sempre criar novos pontos de entrega junto com o comércio local, conforme
estabelece a legislação vigente.
Entendemos que empresas e demais entidades, devem ter seus planos de gerenciamento de resíduos
que contemplem a destinação final de todos os resíduos que gerem em sua operação, incluindo aí as
pilhas e baterias portáteis.

3.1 Embale corretamente e pese o material:
Pilhas e baterias portáteis possuem algumas substâncias que podem apresentar riscos ao meio ambiente, com isso, é importante seguir alguns critérios no momento de seu armazenamento. A embalagem a ser utilizada requer alguns cuidados, conforme detalhamos a seguir: até 250 kg, elas podem ser
transportadas em caixas de papelão com até 20 kg cada caixa, desde que essas estejam firmes e bem
lacradas. As pilhas e baterias portáteis devem ser colocadas em sacos plásticos (para conter vazamentos) antes de serem colocadas nas caixas. Também se pode utilizar bags (sacos de ráfia) fechados.
Já para quantidades acima de 250 kg, as pilhas e baterias devem estar armazenadas em bombonas
plásticas homologadas, com tampa e lacre. Preferencialmente divididos em bombonas de 50 L com
alça.

Embalagens permitidas para quantidades
até 250 kg – caixa de papelão (até 20 kg /
caixa) ou bag.

Embalagens para quantidades acima de
250 kg – bombonas homologadas com
tampa e lacre.
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3.2 Entre em contato com a GM&C
Para solicitar a coleta, ou solicitar proposta para o transporte, envie os seguintes dados para o e-mail
coletas@gmclog.com.br:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Razão Social
CNPJ
Endereço completo do local da coleta
Telefone
Responsável / Pessoa de contato
Peso
Quantidade de volumes
Foto do material embalado

3.3 Emissão de Nota Fiscal para destinação
Após contato com a GM&C, será solicitada a emissão de NF. Caso a empresa seja obrigada a emitir NF
de acordo com o SINTEGRA, esta deverá emitir NF para destinação das pilhas e baterias portáteis de
acordo com os seguintes dados:
»»

CFOP:
5.949 (São Paulo) ou 6.949 (Demais Localidades) – Outras Saídas.

»»

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Remessa para Descarte

»»

PRODUTO:
Quantidade acima de 333 kg: UN3077 RES DE SUBS QUE APRES RISCO P M AMB (pilhas e baterias
portáteis) 9 III
Quantidade até 333 kg: UN3077 RES DE SUBS QUE APRES RISCO P M AMB (pilhas e baterias) 9 III
QUANT. LTDA *** kg (* peso bruto das pilhas a serem transportadas)

»»

UNIDADE DE MEDIDA: kg (quilograma)

»»

VALOR UNITÁRIO: R$ 0,01 (por quilo, simbólico)

Observação importante:
»» A unidade deve ser kg, caso não seja possível alterar, colocar observação “Considerar a UN como
kg”;
»» Caso não seja possível alterar a descrição do produto, o texto “UN3077 RES DE SUBS QUE APRES
RISCO P M AMB (pilhas e baterias portáteis) 9 III” ou “UN3077 RES DE SUBS QUE APRES RISCO P
M AMB (pilhas e baterias portáteis) 9 III QUANT. LTDA *** kg” precisa estar escrito nos dados adicionais.
»» Também é necessário estar descrito nos dados adicionais (independente da quantidade) a seguinte
frase: “Declaramos que os produtos expedidos estão adequadamente acondicionados para suportar
os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte atendendo a regulamentação em vigor.”
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Os dados da GM&C (destinatário), para cadastro são:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Razão Social: GM&C Soluções em Logística Reversa e Reciclagem LTDA
Ramo de Atividade: Transportes, Logística Reversa e Gerenciamento de Resíduos Eletrônicos
CNPJ: 05.034.679/0001-53
Inscrição Estadual: 645.501.087.113
Inscrição Municipal: 152.143
Endereço: Avenida Engenheiro Juarez de Siqueira Brito Wanderley, 95 a 155, Centro Industrial e
Empresarial Eldorado – São José dos Campos/SP, CEP: 12.238-565
Telefone: (12) 3903-9320
E-mail (envio XML): fiscal@gmcons.com.br

Observação importante:
»» Empresas não emissoras de nota fiscal devem solicitar à GM&C o modelo de “Declaração de Não
Emissor”;
»» Caso a GM&C seja contratada para realizar a coleta e o transporte, a GM&C fornecerá os dados do
transportador;
»» A GM&C não emite notas fiscais para os estados do Amazonas e Ceará, nestes casos deverá ser
emitida uma “Nota Fiscal Avulsa”.
»» Empresas que desejem certificados devem validar os valores deste serviço com a GMC.

3.4 Identificação da embalagem
Após o recebimento dos dados da coleta, NF ou “Declaração de Não Emissor” a GM&C encaminhará
uma das etiquetas abaixo, a qual deverá ser afixada na embalagem das pilhas e baterias portáteis (caixa
de papelão, bag ou bombona).

Caixa de papelão

Bombona
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3.5 Outras documentações
Se o transporte for realizado pelos veículos próprios da GM&C, esta levará o Manifesto de Transporte
de Resíduos (MTR), a ficha de emergência e o envelope.
Caso o transporte seja realizado por empresa contratada pelo solicitante da coleta ou por empresa parceira da GM&C, além da etiqueta mencionada no item 3.4, a GM&C encaminhará via email o Manifesto
de Transporte, Ficha de Emergência, envelope e Check-list de expedição (veja item 4), caso aplicável.
O Manifesto de Transporte deverá ser preenchido adequadamente nos seguintes campos:
»»
»»
»»

Dados do gerador: razão social, endereço, responsável da empresa;
Dados do resíduo: descrição, classificação (de acordo com a NBR 10.004), quantidade, nº da ONU;
Dados do transportador: razão social da empresa transportadora, endereço, número e data de
emissão da NF do resíduo; e tipo de veículo, placa do veículo – estes últimos dados apenas serão
conhecidos na hora da coleta;
O gerador do resíduo deve imprimir 4 (quatro) vias do MTR, assinar, carimbar e datar no campo 7a, conforme imagem abaixo:

Deve também solicitar a assinatura do motorista no campo 7b:

Uma das vias o gerador deve arquivar. Tal registro se refere à comprovação da retirada do material para
destinação. As demais guias devem ser entregues ao motorista para que este acompanhe a carga.
O campo 7c e 9 (Instalação receptora) serão assinados e datados na chegada do material à GM&C:
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4. Regras para o transporte de pilhas e baterias
portáteis
Por se tratar de resíduo potencialmente perigoso e estar enquadrado sob o número 3077 do código da
ONU (Substância que apresenta risco para o meio ambiente), a empresa transportadora deve atender à
Resolução ANTT nº 5232 de 2016, para que seja realizado o transporte adequado deste material.
Desta forma a transportadora deve possuir no mínimo os seguintes itens:
»» Licenças ambientais:
• Autorização para Transporte Interestadual IBAMA;
• Cadastro Técnico Federal IBAMA (CTF IBAMA);
• Motorista com MOPP.
»» Placas de identificação no veículo (quantidade acima de 333 kg):

»» Kit de emergência e EPI’s:
Kit de Emergência:
Cones para isolamento;
4 placas de “Perigo, Afaste-se”; Fita Zebrada;
Lanterna (com duas pilhas); Extintores de
Incêndio.

EPI’s:
Óculos; Luvas; Mascara; Capacete; Bota de
Segurança.

»» Ficha de emergência e envelope:
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»» Manifesto de Transporte de Resíduos:

»» Nota Fiscal.
Quando o transporte for realizado por empresas contratadas pelo solicitante e a quantidade for acima
de 333 kg, a GM&C encaminha um check-list de expedição para que o cliente verifique na saída do material se os itens acima estão adequados às exigências da legislação vigente.
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5. Responsabilidades no transporte
Cabe ao expedidor as seguintes responsabilidades:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Embalar corretamente o material de acordo com o item 3.1;
Etiquetar as embalagens (veja item 3.4);
Preencher adequadamente o Manifesto de Transporte e disponibilizá-las ao motorista (item 3.5);
Disponibilizar a ficha de emergência e envelope;
Disponibilizar a Nota Fiscal adequadamente emitida de acordo com o item 3.3;
Checar se a empresa transportadora atende a legislação quanto aos itens de licença, documentação, identificação do veículo e kits de emergência.

Cabe ao transportador as seguintes responsabilidades:
»»
»»
»»
»»

Usar veículos apropriados para o transporte;
Dar adequada manutenção e utilização ao veículo e equipamentos;
Possuir motorista habilitado para o transporte de produtos perigosos (MOPP);
Providenciar para que o veículo porte o conjunto de equipamentos necessários as situações de
emergência, acidente ou avaria, assegurando-se do seu bom funcionamento;
»» Providenciar a correta utilização, nos veículos, dos rótulos de risco e painéis de segurança adequados aos produtos transportados.

Responsabilidade solidária do Expedidor e Transportador:
»» Realizar a inspeção de segurança no veículo;
»» Emprego da simbologia de risco;
»» Check list de expedição.

6. Legislações aplicáveis
»»

Resolução 5.232 de 14 de dezembro de 2016: resolução da ANTT (Agência Nacional de Transporte
Terrestre) que estabelece requisitos regulatórios para o transporte terrestre de produtos perigosos;

Nota:
As exigências relativas às placas de risco e documentações relacionadas à quantidade em kg de pilhas
transportadas estão descritas na coluna 8 do Quadro 3.2.4 e item 3.4.3 da Resolução ANTT 5.232 de
2016, para os números da ONU 3077 e 3480.
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»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

Portaria n°204 de 20 de maio de 1997, Instruções Complementares ao Regulamento dos Transportes Rodoviário e Ferroviário de Produtos Perigosos;
Decreto n°96.044 de 18 de maio de 1988, aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de
Produtos Perigosos e dá outras providências;
Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;
NBR 7500 de 08/05/2018, Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e
armazenamento de produto perigoso;
NBR 7501 de 12/09/2011, Transporte terrestre de produtos perigosos — Terminologia;
NBR 7503 de 06/04/2018, Transporte terrestre de produtos perigosos — Ficha de emergência e
envelope — Características, dimensões e preenchimento;
NBR 9735 de 10/08/2017, Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de
produtos perigosos;
Resolução CONAMA n°401 de 04 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;
Lei n°12.305 de 02 de agosto de 2010 – institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei
nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências.

7. Certificado de destinação
O material quando chega à GM&C é triado no regime PEPS (Primeiro que Entra Primeiro que sai) e então é emitido um Laudo de Recebimento do material, se solicitado.
Durante a triagem o material é separado das demais impurezas e consolidado para ser enviado à recicladora homologada pelo Programa Descarte GREEN Pilhas, onde será reciclado. Dentro de 90 dias
após o envio deste material à recicladora o Certificado de Destinação Final é emitido para comprovar o
final do processo.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone:
0800 779 4500, ou pelo e-mail: contato@greeneletron.org.br.
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