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O treinamento online foi desenvolvido para sanar toda e qualquer

dúvida relacionada ao descarte de embalagens no Programa Cidade

Sustentável. É uma ferramenta de fácil uso, que visa simplificar o acesso

dos profissionais envolvidos.

Treinamento Online

Programa Cidade Sustentável

www.cidadesustentavel.org.br



• 1963 – Fundação “Associação Brasileira de Aerossóis”;

• 1996 – Saneantes Domissanitários;

• Missão – Orientar e representar o setor, promovendo o desenvolvimento da
indústria tanto no campo tecnológico, quanto na política setorial, congregando
as empresas para agilizar reformas e negociações junto ao poder público;

• Participações – Federação Européia de Aerossóis – FEA; Chemical Specialties
Manufacturers Association – CSPA; Consumer Specialty Products Association e
Federação Latino Americana de Aerossóis – FLADA;

• Presidente – Sr. Hugo Agustin Chaluleu.

“ABAS” – Associação Brasileira de Aerossóis e 

Saneantes Domissanitários
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1- RDC 52 de 2009;

2- Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010;

3- Decreto n° 7.404/10;

4- Decreto n° 9.177/17;

5- Norma ABNT 13.968;

6- NBR 10.004/04;

7- RDC 465 (05/12/2014 – CONAMA).

* As legislações completas encontram-se disponíveis no site: www.cidadesustentavel.org.br.

Programa Cidade Sustentável

Base Legal

www.cidadesustentavel.org.br



Estabelece diretrizes, definições e condições gerais para o

funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviço

de controle de vetores e pragas urbanas, visando o cumprimento das

Boas Práticas Operacionais, a fim de garantir qualidade e segurança

do serviço prestado e minimizar o impacto ao meio ambiente, à saúde

do consumidor e do aplicador de produtos saneantes desinfestantes.

Programa Cidade Sustentável

Base Legal

RDC 52/2009
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• A empresa especializada fica obrigada a:
Art. 15. Retornar as embalagens vazias ao seu estabelecimento operacional para inutilização e descarte;

Art. 17. Devolver as embalagens, no prazo máximo de um ano da data de compra aos estabelecimentos onde foram

adquiridas ou, em postos ou centrais de recebimento por eles conveniados;

Parágrafo primeiro. Caso essa devolução não ocorra, a responsabilidade pelo destino final passa a ser da empresa

especializada;

Art. 18. A empresa especializada fica obrigada a inutilizar as embalagens dos produtos saneantes desinfestantes

antes de sua devolução aos estabelecimentos aonde foram adquiridas, ou em postos ou centrais de recebimento

por eles conveniados;

Art. 19. As embalagens laváveis dos produtos saneantes desinfestantes devem ser submetidas à tríplice lavagem

antes de sua devolução, devendo a água ser aproveitada para o preparo de calda ou inativada, conforme

instruções contidas na rotulagem ou por orientação técnica do fabricante do produto e do órgão competente;

Parágrafo único. As embalagens vazias de produtos que não apresentam solubilidade em água não devem passar

por tríplice lavagem, devendo a empresa especializada seguir as orientações do fabricante e as legislações vigentes.

Programa Cidade Sustentável

Base Legal
RDC 52/2009 – Seção V – Da Inutilização e Descarte das Embalagens
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Programa Cidade Sustentável

Base Legal
Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 – Lei 12.305/10 e seus Decretos

Art. 1° - Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre

seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos,

às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos

econômicos aplicáveis;

§ 1° - Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de

direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração

de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão

integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.
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- Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de

serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos

resíduos e embalagens pós-consumo;

- Cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões e institui

instrumentos de planejamento em todos os níveis de governo da Federação

além de impor que os particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de

Resíduos Sólidos.

Programa Cidade Sustentável

Base Legal
Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 – Lei 12.305/10 e seus Decretos
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Programa Cidade Sustentável

Base Legal
ABNT NBR 13.968:1997 e ABNT NBR 11.564:2002
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Países da Comunidade Europeia já acordaram, através de protocolos, que as

embalagens de produtos agroquímicos submetidos à tríplice lavagem, que

apresentem, um resíduo remanescente na água da última lavagem, abaixo de

0,01% - 100 ppm, são consideradas rejeitos comuns, podendo ser descartadas como

rejeito não perigoso.

Produtos que não podem ser tríplice lavados
Insolúveis, ABNT 11564:2002 - Perigosos

Incineração

- Solúveis em água

Fabricante

Produtos que podem ser tríplice lavados
ABNT 13968:1997



Programa Cidade Sustentável

O que é?

O Programa Cidade Sustentável foi criado pela ABAS – Associação Brasileira de
Aerossóis e Saneantes Domissanitários em 2012 para atender a RDC 52/2009, a Política
Nacional de Resíduos Sólidos pelo Governo Federal em 2010 e seus Decretos.

Trata da logística reversa para recebimento, armazenamento, transporte e
destinação final, preferencialmente, reciclagem de embalagens vazias pós-consumo,
tríplice lavadas, de saneantes desinfestantes de uso profissional utilizadas por
empresas especializadas, como prefeituras e controladoras de pragas.
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Usuário/ Consumidor: fazer a tríplice lavagem, separar os resíduos que
devem ser incinerados em sacos de resgate diferentes dos resíduos que
foram tríplice lavados, preencher a ficha de declaração com a descrição
de quais fabricantes estão sendo utilizados e entregar no distribuidor, junto
com a nota fiscal de compra;

Distribuidor/ Comerciante: orientar os usuários como fazer a separação das
embalagens, divulgação do calendário de coletas, receber os resíduos
devidamente separados e com a documentação exigida;

Fabricante: patrocinador do Programa Cidade Sustentável, responsável
pela vida útil do produto;

Programa: manter os meios de comunicação atualizados para facilitar o
entendimento do processo, contato com órgãos ambientais, treinamentos,
definição do calendário de coletas e gerenciamento do Programa.

Programa Cidade Sustentável

Responsabilidades
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Programa Cidade Sustentável

Tríplice Lavagem
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1. Esvaziar totalmente o 
conteúdo, da 

embalagem no tanque 
do pulverizador

2. Adicionar água limpa 
à embalagem, até ¼ do 

seu volume

3. Tampar bem a 
embalagem e agitar por 

30 segundos

4. Despejar a água de 
lavagem no tanque 

pulverizador

5. Inutilizar a 
embalagem, plástica ou 
metálica, perfurando o 

fundo

IMPORTANTE: realizar a operação durante o preparo da calda

PERFURAÇÃO DAS EMBALAGENS:
- A embalagem deve estar tampada;
- A embalagem deve ser perfurada no fundo;
- O rótulo deve ser mantido intacto para facilitar a identificação;
- Não furar embalagens NÃO LAVADAS.



Programa Cidade Sustentável

Embalagens Recebidas pelo Programa

1. Embalagens plásticas vazias com rótulo original:

1.1. Resíduos que não foram tríplice lavados e devem ser
incinerados, devidamente separados e lacrados em sacos de
resgate transparentes, com etiquetas de identificação e
declaração de devolução devidamente preenchida;

1.2. Resíduos que foram tríplice lavados, devidamente separados e
lacrados em sacos de resgate transparentes, com etiquetas de
identificação e declaração de devolução devidamente
preenchida.

*Atenção: as embalagens vazias recebidas pelo Programa são
aquelas pertencentes às empresas associadas!

**Todos os resíduos devem ser descriminados na ficha de
declaração preenchida e com fabricantes divididos.
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Programa Cidade Sustentável

Acondicionamento
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Sacos de resgate

• Tamanho: 50 ou 100 litros;
• Transparente;
• Lacrado;
• Identificado;
• Certificação do Inmetro;

Não serão aceitos

• Resíduos em sacos 
plásticos pretos ou caixas 
de papelão;

• Resíduos sem a 
documentação 
obrigatória;

• Embalagens de 
fabricantes não 
participantes do 
Programa;

• Frascos de agrotóxicos.

Acetech Indústria e Comércio de Embalagens e Adesivos
Tel.: 11 4035 4515 
E-mail: vendas@acetech.com.br 



Programa Cidade Sustentável

Tipos de Embalagens
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Tipo de embalagem Lavável Não lavável Reciclável Não reciclável

Caixas de papelão x x

Tambor de fibra x x

Plástica rígida x x

Tampas x x

Garrafa PET x x

Metálicas x x

Balde plástico x x

Bandeja bloco parafinado x x

Latas de aerossol x x

Seringa x x

Cartucho de papel x x

Flexível alumínio x x

Flexível plástica x x

Sachê papel raticida x x

Sachê plástico raticida x x

Saco Plástico x x

Os resíduos devem 
ser classificados e 
acondicionados 
em sacos 
diferentes.
Resíduos que 
devem ser 
incinerados, em 
sacos diferentes de 
resíduos que foram 
tríplice lavados e
que podem ser 
reciclados.



Programa Cidade Sustentável

Ficha de Devolução e Etiquetas de Identificação
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É obrigatório o preenchimento de 
ambos os documentos.
Estão disponíveis no site: 

www.cidadesustentavel.com.br
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Abrangência
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Embalagens (Kg) 15.200,05 20.090,00 34.458,29 42.132,92 46.574,19 50.004,00
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Embalagens Coletadas: Evolução
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Programa Cidade Sustentável

Associados/ Signatários
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www.cidadesustentavel.org.br
www.as.org.br

OBRIGADO!

Tel: 11 5505 1663 – E-mail: contato@cidadesustentavel.org.br
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