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Mensagem central
Reconhecer a relevância da logística reversa e dos acordos setoriais,

mas situá-los no âmbito da economia circular

Discutir o papel do Setor Industrial na Política Nacional de Resíduos
Sólidos, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na economia
circular.

Apresentar a logística reversa antes e depois da PNRS e definir os
acordos setoriais.

Diferenciar a logística reversa via mercado daquela que necessita de
incentivos.

Objetivos:
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Logística Reversa: instrumento destinado 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 (Art. 3o , XII).

Acordo Setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes,
importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto (Art. 3o , I).

LEI Nº 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.  

 

Ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos. (Art. 9º).

Fundamentos legais



Em setembro de 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova

York, e decidiram um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o

planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade: a

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual contém o conjunto de

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Agenda 2030 e os ODS



9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as

indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência

aumentada no uso de recursos e maior adoção de

tecnologias e processos industriais limpos e

ambientalmente corretos; com todos os países atuando

de acordo com suas respectivas capacidades.

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de

resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e

reuso.

Metas dos ODS



Economia Linear x Economia Circular

PNRS (Art. 3º, VII):
destinação final ambientalmente adequada:
• Reutilização;
• Reciclagem;
• Compostagem;
• recuperação e o aproveitamento energético ;
• disposição final (distribuição ordenada de rejeitos em aterros).

Fonte: ellenmacarthurfoundation.org

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/


Materiais antes considerados resíduos para uma indústria
passam a ser utilizados como matéria-prima por outras.

Economia Circular e Simbiose Industrial

Fonte: FIEMG



Logística Reversa via Mercado

• cadeias de logística reversa via mercado - custo financiado pelo valor da venda do material recuperado:

• embalagens pós-consumo de papel, papelão, vidro, plástico, alumínio e aço.

Fonte: CNI – “Proposta de Implementação dos Instrumentos Econômicos Previstos na Lei nº 
12.305/2010 por meio de Estímulos à Cadeia de Reciclagem e Apoio aos Setores Produtivos 
Obrigados à Logística Reversa”.



LR Inviável Apenas Via Mercado

• logística reversa inviável apenas pela operação do mercado, implicando custos 
para os responsáveis pela logística reversa:

• óleo lubrificante usado ou contaminado; 
• embalagens de óleo lubrificantes; 
• embalagens de agrotóxico; 
• pneus; 
• lâmpadas fluorescentes; 
• pilhas e baterias; e 
• eletroeletrônicos. 

• Na maior parte dos casos, esses resíduos implicam em transporte e tratamento 
em ambiente controlado, o que eleva o custo da logística. 

• Em geral, após a descontaminação e separação dos componentes desses 
resíduos, é possível comercializar os subprodutos da reciclagem, mas as receitas 
auferidas com a venda dos resíduos comercializáveis são insuficientes para 
cobrir todo o custo da logística reversa.



Acordos Setoriais – Lei 12305/2010

• Instrumentos (da PNRS aplicáveis à LR e aos acordos): 
• incentivos fiscais, financeiros e creditícios.

• Princípios (da PNRS aplicáveis à LR e aos acordos): 
• Visão sistêmica, incluindo variável econômica;

• Cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial 
e demais segmentos da sociedade;

• Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; e

• Razoabilidade e proporcionalidade.



SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA EM IMPLANTAÇÃO

Cadeias Status atual

Embalagens Plásticas de Óleos 

Lubrificantes.

Acordo setorial assinado em

19/12/2012.

Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio 

e

Mercúrio e de Luz Mista.

Acordo setorial assinado em

27/11/2014.

Embalagens em Geral.
Acordo setorial assinado

em 25/11/2015.

Produtos Eletroeletrônicos e seus 

Componentes.

Proposta unificada recebida em

janeiro de 2014. Em negociação.

Próxima etapa - Consulta Pública.

Medicamentos.

Três propostas de acordo setorial

recebidas até abril de 2014. Em

negociação.

Próxima etapa – Consulta Pública.

Iniciativas anteriores à PNRS:

• Pneus inservíveis;
• Embalagens de agrotóxicos;
• Óleo lubrificante usado ou 

contaminado (Oluc); 
• Pilhas e baterias.

Logística reversa pré e pós-PNRS

Fonte: www.sinir.gov.br

http://www.sinir.gov.br/web/guest/pneus
http://www.sinir.gov.br/web/guest/embalagens-de-agrotoxicos
http://www.sinir.gov.br/web/guest/oleo-lubrificante-usado-ou-contaminado-oluc-
http://www.sinir.gov.br/web/guest/pilhas-e-baterias
http://www.sinir.gov.br/


Logística Reversa 
Anterior à Política Nacional de Resíduos Sólidos



RESOLUÇÃO CONAMA 416, de 30 de setembro de 2016
pneus inservíveis - destinação ambientalmente adequada

Para cada pneu novo comercializado, as empresas fabricantes (18) ou importadoras (501) deverão dar 
destinação adequada a um pneu inservível.

Logística Reversa de Pneus



Pontos de Coleta de Pneus

Fonte: Relatório Pneumáticos 2017 

http://ibama.gov.br/phocadownload/pneus/relatoriopneumaticos/ibama-relatorio-

pneumaticos-2017-nov.pdf

http://ibama.gov.br/phocadownload/pneus/relatoriopneumaticos/ibama-relatorio-pneumaticos-2017-nov.pdf


27 empresas cimenteiras declaram 

ao IBAMA o coprocessamento de 

pneus em fornos rotativos para a 

produção do clínquer:  60,23% do 

total de pneumáticos destinados.

Fonte: Relatório Pneumáticos 2017 

http://ibama.gov.br/phocadownload/pneus/relatoriopne

umaticos/ibama-relatorio-pneumaticos-2017-nov.pdf

Destinação de Pneus

http://ibama.gov.br/phocadownload/pneus/relatoriopneumaticos/ibama-relatorio-pneumaticos-2017-nov.pdf


Logística Reversa 
Posterior à Política Nacional de Resíduos Sólidos



Cooperação Internacional - MDIC e JICA
A maioria das 100 empresas de reciclagem de eletroeletrônicos no Brasil

lida com resíduos eletrônicos de pequeno e médio portes como celulares

e computadores – que representam a maior quantidade de REE:

Distribuição das empresas de reciclagem de REE por região
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Unidades descartadas por ano na cidade de São Paulo 

Fonte: Project for E-waste Reverse Logistics 

Improvement in the Federative Republic of 

Brazil



Cooperação Internacional - MDIC e JICA
• As firmas habilitadas para reciclar equipamentos de menor porte não conseguem cuidar de aparelhos

de TV, refrigeradores, máquinas de lavar e aparelhos de ar condicionando, que representam os
maiores volumes em peso:

• Apenas 2 empresas realizam a recuperação de gases CFC de refrigeradores.

• Assim, plantas de reciclagem de geladeiras e de outros REE de grande porte devem ser
desenvolvidas .

Peso em toneladas

descartadas por tipo de REE 

na cidade de São Paulo.



Cooperação Internacional – MDIC e JICA

Uma planta de reciclagem deve possuir escala de 500 mil unidades

Custo inicial de cada unidade: US$ 10-15 milhões.

Considerando apenas a cidade de São Paulo, se for adotada uma meta de 80% em 2027:

● TVs 1 milhão de unidades por ano

● Refrigeradores 440 mil

● Máquinas de lavar roupa 539 mil

● Aparelhos de ar condicionado 231 mil

Seriam, portanto, 5 unidades de reciclagem somente na cidade de São Paulo

Custo inicial total: US$ 50-75 milhões.

Fonte: Project for E-waste Reverse Logistics 

Improvement in the Federative Republic of 

Brazil



Articulação possibilitou a apresentação de acordo setorial ao MMA em 11/05/2018, com as 
seguintes propostas do setor de eletroeletrônicos:

• Reconhecimento pelos órgãos ambientais da não periculosidade dos produtos 
descartados antes da separação dos componentes, o que resultaria em transporte sem 
necessidade de autorizações para produtos perigosos;

• Dispensa de autorização ambiental para pontos de recebimento e para triagem e 
transporte – antes da destinação final;

• Aprovação de convênio CONFAZ;

• Reconhecimento em ato do IBAMA da não periculosidade dos produtos 
eletroeletrônicos;

• 5 anos para a implementação progressiva, chegando à capacidade do sistema para 
realizar a logística reversa de 17% em peso; e

• Para os equipamentos maiores, como geladeiras, deverá haver a 

possibilidade de que sejam buscados em casa.

Desafios para a Logística Reversa de Eletroeletrônicos



Lei 12.305

Art. 42. O poder público poderá instituir medidas

indutoras e linhas de financiamento para atender,

prioritariamente, às iniciativas de:

(...)

V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de

logística reversa;

Decreto 7.404

Art. 80. As iniciativas previstas no art. 42 da Lei nº 

12.305, de 2010, serão fomentadas por meio das 

seguintes medidas indutoras:

I - incentivos fiscais, financeiros e creditícios;

(...)

IV - subvenções econômicas;

Incentivos Normativos para a Logística 
Reversa

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art42


Propostas de Desoneração
a) Desoneração dos resíduos reaproveitados como matéria-prima ou 

insumo pela indústria

• Os resíduos já foram tributados quando originalmente 
produzidos com matéria-prima virgem. 

• Criação de um mecanismo de crédito presumido de ICMS, 
PIS/COFINS e IPI sobre o valor dos resíduos adquiridos pela 
indústria recicladora.

b) Redução do custo para os setores obrigados à implementação de 
logística reversa pela PNRS

• adoção de um sistema de visible fee, semelhante ao adotado 
por alguns países da Europa. 

• por esse sistema, o custo da logística reversa (Ecovalor) é 
repassado, em cada etapa do processo de produção e 
comercialização do produto, de forma destacada do preço do 
produto, não constituindo base de incidência de qualquer 
tributo. 



https://www.youtube.com/watch?v=ScikjufZX60

https://www.youtube.com/watch?v=ScikjufZX60
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