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O CENÁRIO DA LOGÍSTICA REVERSA 

NO PAÍS E AS OBRIGAÇÕES PARA A

INDÚSTRIA



DESAFIOS

eco design

ciclo de vida

novos materiais

Estabelecer a logística reversa

Regulamentar planos de 

gerenciamento de resíduos

Repensar processos produtivos 

e os produtos industriais

Implementar instrumentos 

econômicos

Harmonizar legislações entre a 

União, Estados e Municípios
Implantação da coleta seletiva 

nos municípios

Regulamentação da 

recuperação energética



conjunto de ações

coleta e a restituição

reaproveitamento

destinação final



Logística Reversa

Aspectos 

Fundamentais

Baixo Impacto 

Ambiental

Sustentabilidade 

Financeira
Inclusão Social



Logística Reversa
Produtos e embalagens sujeitos à LR



Extensão da Logística Reversa

 Para produtos comercializados em embalagens plásticas,
metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e
embalagens

 Condições: viabilidade técnica e econômica e o grau e a
extensão do impacto à saúde pública e ao meio
ambiente

 Instrumentos: acordos setoriais, Termos de Compromisso
ou regulamento (decreto)



Regulamentação da Logística Reversa

 Os acordos setoriais ou termos de compromisso podem
ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal

 Aqueles firmados em âmbito nacional prevalecem sobre
os demais

 Os firmados com menor abrangência geográfica podem
ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção
ambiental



Logística Reversa - Acordo Setorial 
Embalagens Plásticas Usadas de Óleos Lubrificantes



 Signatários: SINDICOM, SIMEPETRO, SINDILUB, SINDITRR,
FECOMBUSTÍVEIS e CNC

 Assinado em Dez/2012

 Plano de Implementação do Sistema da Logística Reversa

o Metas

o Divulgação e Comunicação

o Condições de Acompanhamento e Controle de Implementação

o Integração dos Sistemas e Informação

 Penalidades



 Entidade Gestora: Instituto Jogue Limpo 
(http://www.joguelimpo.org.br/institucional/index.php)

 Etapa 1 (em Implementação): Estados da Região Sul, Sudeste,
Distrito Federal e Região Nordeste (BA, AL, SE, PE, PB, RN e CE)

• Postos de Combustíveis

• 70% dos municípios até 2014 e 100% até 2016

 Etapa 2 (em estudo): Expansão geográfica para Região Nordeste (PI
e MA), Região Norte e Região Centro-oeste (MT, MS e GO) com a
inclusão de oficinas mecânicas, hipermercados e lojas de autopeças
e o uso de PEVs e os OLUCs



Logística Reversa - Acordo Setorial 
Lâmpadas contendo Mercúrio



 Assinatura: MMA +30 Empresas - 27/11/2014 
Anuencia: ABILUX, ABILUMI e CNC

 Pendencia  Resolvida Pelo Governo: 
• Controle das LIS visando dar sustentabilidade econômica ao

processo (controle feito inmetro)
 Pendencia  não resolvida pelo governo: 

• Definição do mecanismo do visible fee

Ações Implementadas ABILUX, ABILUMI e CNC: 
• Fundação da associação gestora (RECICLOS)
• Implementação do sistema de logística reversa



Logística Reversa – Acordo Setorial
Embalagens em Geral – Coalizão Empresarial



 Quem participa?

- Fabricantes, importadores de embalagens

- Empresas que comercializam produtos que possuem embalagens
(envazadores)

- Comércio atacadista e varejista

 Intervenientes anuentes:

- Cempre - Compromisso Empresarial para Reciclagem

- ABRE - Associação Brasileira de Embalagem

- Recibrás - Associação Brasileira de Recicladores

- ANAP – Associação Nacional dos Aparistas de Papel

- Inesfa - Instituto Nacional das Empresas de Preparação de Sucata Não
Ferrosa e de Ferro e Aço
- Ancat - Associação Nacional dos Carroceiros e Catadores de Materiais 

Recicláveis
- CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Servicos e Turismo



Embalagens em Geral - Envazadores



 Formalização das cadeias de coleta e destinação de embalagens
recicláveis contidas na fração seca dos resíduos sólidos domésticos

- Investimentos diretos nas centrais de triagem, Cooperativas ou
entidades que as representem, tais como a ANCAT, mediante
melhoria da infra estrutura física, aquisição de equipamentos e
capacitação

- Implantação de PEVs em espaços disponibilizados pelos
comerciantes e distribuidores

 Divulgação junto aos consumidores de instruções sobre como
separar as Embalagens e informações sobre os procedimentos a
serem seguidos para adequada devolução das Embalagens para
facilitar a reciclagem (*)

(*) Responsabilidade comum a fabricantes, envazadores e
comerciantes



Embalagens em Geral – Responsabilidade dos 
Produtores de Embalagens



 Compra direta ou indiretamente, a preço de mercado, por meio do
Comércio Atacadista de Materiais Recicláveis e/ou das recicladoras:

- embalagens triadas pelas Cooperativas

- centrais de triagem ou unidades equivalentes

- centrais de Valorização de Material Reciclável

- centros de triagem mantidos pelos titulares dos serviços públicos
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos

 Identificação das Cooperativas, centrais de triagem ou unidades
equivalentes, das empresas do Comércio Atacadista de Materiais
Recicláveis e das empresas recicladoras, em nível nacional,
cadastradas nas respectivas Associações participantes



 Fase 1: 12 cidades sedes da Copa do Mundo e suas regiões
metropolitas

 Fase 2: Ampliação das medidas previstas na Fase 1 para os
Municípios a serem definidos numericamente e
geograficamente com base nos critérios apresentados pelas
Empresas



Logística Reversa – Proposta de Acordo Setorial
Eletroeletrônicos



ENTRAVES RESOLVIDOS
Entidade de Controle e Registro (Entidade Gestora): 

• Green Eletron (Linha Verde)
• ELETROS (Linha Branca e Azul)

Titularidade do bem: Reconhecimento de que o descarte no sistema 
de logística reversa dos produtos eletroeletrônicos implica a perda da 
propriedade;

ENTRAVES NÃO RESOLVIDOS
Não periculosidade dos REEE para efeitos da Logística Reversa;
Documento auto-declaratório de transporte com validade em 
território nacional;
Visible Fee ou Ecovalor, bem como instrumentos e mecanismos de 
compensação e custeio para produtos órfãos.



Logística Reversa – Proposta de Acordo Setorial
Medicamentos descartados



PONTOS DE DESTAQUE

Apresentação de proposta de acordo setorial pelo setor industrial–
6/4/2014

Estudo piloto de logística reversa em alguns municípios e regiões do 
país

Visões distintas entre o comércio e os fabricantes/importadores

Negociações em paralelo para viabilizar a logística reversa

Possibilidade de regulamentação por Decreto



Desoneração e Instrumentos Econômicos



 Operação via mercado: as embalagens
contidas na fração seca dos resíduos
sólidos urbanos

 Logistica reversa onerosa: não são viáveis
apenas através da operação do mercado,
exigindo o financiamento por parte dos
setores geradores dos resíduos

Cadeias de logística 
reversa atuais



 Logística reversa onerosa:

Já estão estruturados:

Óleo lubrificante usado (OLUC)

Embalagens de óleo lubrificante

Embalagens de agrotóxicos

Pneus inservíveis

Outros setores ainda não possuem um sistema de 
logística reversa estruturado:

Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE)

Lâmpadas fluorescentes

Medicamentos

Cadeias de logística 
reversa atuais



 Propostas em conjunto para desoneração 
completa dos tributos indiretos incidentes sobre 
os resíduos sólidos nas cadeias de logística 
reversa (coleta, recuperação e reciclagem): PIS, 
COFINS, IPI, ICMS, ISSQN

 Medidas voltadas a reduzir o custo para os 
setores com logística reversa onerosa

 Outras medidas

 Cooperativas

 Incentivo direto ao investimento e financiamento 
do custeio da logística reversa

Alternativas de 
incentivo tributário



As medidas que visam a desoneração completa 
de tributos indiretos incidentes sobre os 
resíduos sólidos nas cadeias de logística reversa 
são complementares

 Harmonização e ampliação do diferimento na 
cobrança do ICMS

 Ampliação da suspensão da incidência de 
PIS/COFINS

 Crédito presumido sobre uso de resíduos sólidos 
como matéria-prima

 Serviços de terceiros

Desoneração do 
material reciclado
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