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Entidades Convidadas

1. AMIS
2. CDL 
3. CEMPRE 
4. FEAM 
5. FIEMG
6. FJP
7. FMLC
8. Ministério Público
9. MMA/CORI
10. MOVIMENTO NACIONAL CATADORES 
11. SMMA
12. REDESOL
13. FECOMERCIO
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Recomendações Gerais

 O grupo de discussão é uma oportunidade de ampliar o Diagnóstico sobre o

tema;

 O número restrito de participantes é necessário pela dinâmica interativa

propiciando melhores resultados;

 Duração até as 12 horas

Discussão focada no tema proposto identificando as diversas percepções

 Ordenamento nas colocações (um de cada vez)
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Temas

Situação dos acordos setoriais

Participação do poder público municipal 

Ações relacionadas à logística reversa em desenvolvimento

Participação do gerador no processo

Participação dos catadores no processo

Mercado 
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Geradores
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Pessoas físicas ou jurídicas, 

de direito público ou privado, 

que geram resíduos sólidos por meio de suas 

atividades, nelas incluído o consumo

Quem são os geradores de Resíduos ?

Fonte: Lei nº12.305/2010.



Responsabilidade Compartilhada
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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, para

minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem 

como para reduzir os impactos causados à saúde humana e

à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos

O que é responsabilidade compartilhada?

Fonte: Lei nº12.305/2010.



Fonte: ABIHPEC

Responsabilidade Compartilhada



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.

Logística Reversa

8Fonte: MMA



PMGIRS
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Conteúdo do PMGIRS:

• identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a sistema de logística
reversa;

• Identificação das possibilidades de propostas de acordos setoriais, regulamentos ou
termos de compromisso que contemplem a logística reversa, de acordo com o que
determina a Lei Federal 12.305/2010 e o Decreto 7.404/2010;

• apresentação dos meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito
local, da implementação e operacionalização dos sistemas de logística reversa.

Fonte: Lei nº12.305/2010.



Responsabilidades
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Cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes:

O titular do serviço público de limpeza urbana caso realize atividades de

responsabilidade de outros agentes deverá ser devidamente remunerado (§7o.)

Fonte: Lei nº12.305/2010.

Recolher os produtos e dos resíduos remanescentes após o uso

Destinação final ambientalmente adequada

disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis

atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis



Instrumentos
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São instrumentos para implementação e operacionalização dos sistema de Logística reversa:

Fonte: Decreto nº 7404/10

O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e a logística reversa priorizarão a
participação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda.

Regulamento - expedido pelo poder público em forma de Decreto, desde que tecnicamente 
viável

Acordo setorial – Contratos firmados entre poder público e atores do ciclo de vida dos produtos, com 
participação social

Termo de Compromisso, caso as duas hipóteses anteriores não existirem, ou se desejar
a imposição de metas ainda mais restritivas que o Acordo Setorial



Resíduos
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São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa:

Fonte: Lei nº12.305/2010.

Agrotóxicos
Pneus

Pilhas e Baterias Óleo Lubrificante Eletroeletrônicos

Lâmpadas Embalagens em Geral

Outros 
Resíduos



Estágio de Implantação
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Setor / Resíduo Situação

Pneus
Embalagens de agrotóxicos
Óleo lubrificante usado ou contaminado
Pilhas e baterias.

Já possuem sistemas de logística
reversa implantados (anteriormente à
PNRS)

Embalagem plástica de óleos lubrificantes
Acordo Setorial
 Assinatura: 19/12/2012
 Publicação: 07/02/2013

Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista

Acordo Setorial
 Assinatura: 27/11/2014
 Publicação: 12/03/2015

Embalagens em geral
Acordo Setorial
 Assinatura: 25/11/2015

Produtos Eletrônicos e seus resíduos Aguardando Consulta Pública

Descarte de Medicamentos Aguardando Consulta Pública

ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA

Fonte: MMA, 2015 



Responsabilidades - Acordos setoriais
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Resíduo Setor União Gerador Comerciante Varejista
Unidades de 
recebimento 

itinerante

Central de 
recebimento

Recicladoras

Embalagem 
plástica de 

óleos 
lubrificantes

Manter o 
sistema de 

logística 
reversa.

Promover 
educação 

ambiental.

Monitorar o 
sistema.

Participar de 
programas 

de 
divulgação 
do Acordo 

Setorial

Devolução aos 
pontos de 

recebimento nos 
estabelecimentos 
de comerciantes 

varejistas

Armazenamento 
temporário

Encaminhamento para 
as centrais de 

recebimento ou 
unidade de 

recebimento itinerante

Recebimento, 
pesagem, 

certificação, 
sistematização dos 

dados e 
encaminhamento 

para empresas 
recicladoras

Recebimento, 
pesagem, registro, 

certificação e 
encaminhamento 

para empresas 
recicladoras, 

podendo ocorrer a 
drenagem, 
segregação, 

compactação ou 
moagem e 

destinação dos 
resíduos oleosos

Reciclagem



Responsabilidades - Acordos setoriais
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Resíduos Setor União

Gerador
Distribuidores e 

comerciantes
Fabricantes e 
importadores

Tratadores Recicladoras

Domiciliar
Não 

domiciliar

Lâmpadas 
Fluorescente

s de Vapor 
de Sódio e
Mercúrio e 

de Luz Mista

Manter o 
sistema de 

logística 
reversa.

Promover 
educação 

ambiental.

Monitorar o 
sistema.

Participar de 
programas de 
divulgação do 

Acordo 
Setorial

Entrega em 
pontos de 

recebimento

Adesão ao 
sistema para 
armazename
nto interno, 

coleta e 
destinação

Manter ponto de 
recebimento para 

o gerador 
domiciliar até a 

coleta pela 
entidade gestora

Dar destinação 
ambientalmente 
adequada para as 

lâmpadas entregues 
pelos consumidores 

domiciliares para 
empresas recicladoras

Desconstrução e 
envio de 

componentes para 
reciclagem ou 

disposição final.

Reciclagem 
conforme tipo de 

material



Responsabilidades - Acordos setoriais
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Resíduos Setor União Consumidor

Fabricantes e 
importadores de 

produtos com 
embalagens

Fabricantes e 
importadores de 

embalagens

Distribuidores e 
comerciantes

Titulares de serviços 
públicos de limpeza 

urbana

Embalagens 
em geral

Manter o 
sistema de 

logística 
reversa.

Promover 
educação 

ambiental.

Monitorar o 
sistema, publicar 
relatório anual de 

desempenho e 
participar de 
programas de 
divulgação do 

Acordo Setorial

Segregação, 
devolução aos 

PEV/similar, ser 
multiplicador de 

educação 
ambiental

Dar destinação 
ambientalmente 

adequada aos 
resíduos.

Divulgação do 
sistema.

Compra direta ou 
indireta de 

embalagens das 
cooperativas e afins.

Dar destinação 
ambientalmente 

adequada aos 
resíduos.

Divulgação do 
sistema.

Receber as 
embalagens dos 

geradores e 
disponibilizar aos 

fabricantes e 
importadores de 

forma não onerosa.
Divulgação do 

sistema/Programas 
de educação 

ambiental

Ações para gestão dos 
resíduos.

Cobrar do sistema em 
casos de participação 

direta na cadeia de LR.



Logística Reversa - Resultados
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Granulação

Laminação 8,9%

33,68%

54,40%

Embalagens 

Agrotóxicos

Entidade Gestora 01

Total Recolhido2014

(toneladas)
42.646

Recebimentos  

Itinerantes(campanhas)
4.800

91%Reciclado

9%Incinerado

Unidades de  
Recebimento 415

Pneus

Entidade Gestora01

Total Recolhido2013

(toneladas)
491.653,02

Pontos de Coleta1.571

Coprocessamento

Outros 3%



Logística Reversa - Resultados
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N

Óleo  

Lubrificante
Pilhas

Ebaterias

7.997

Toneladas

1.297
Pontos

de Coleta

Total recolhido 2014  

(litros)
451.862.035

EmpresasRecicladoras 18

EmpresasColetoras 29

desde 

2010



Logística Reversa - Resultados
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Entidade Gestora 01

Total recolhido 2014

(Toneladas)

Abrangência geográfica  

até 2016 (total demunicípios)

Entidade Gestora

(a sercriada)
01

Meta de Recolhimento

(unidades em2020)
4.000

População

Atendida (até2020)
4.651

59.300.000

67%

!
Controle da  
importação



Participação do poder público municipal 

Qual a percepção quanto ao papel do poder público municipal na logística

reversa?

Qual a percepção quanto à participação da PBH/SLU na logística reversa de

Pneus? E quanto aos medicamentos? Óleo de cozinha (SMMA)?

Há outras ações relacionadas à LR sendo realizadas pelo poder público

municipal ?
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Ações relacionadas à logística reversa em desenvolvimento

Em se tratando dos sistemas de LR implantados e das ações já realizadas, qual a

percepção quanto à efetividade dos processos?

Quais ações relacionadas à logística reversa, que ainda não foram citadas, estão

sendo desenvolvidas?
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Participação do gerador no processo

Qual a percepção quanto ao papel do gerador na logística reversa?

Há ações de educação ambiental sendo desenvolvidas com foco na participação

do gerador na logística reversa?
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Participação dos catadores no processo

Qual a percepção quanto à participação dos catadores na logística reversa?

Há ações sendo realizadas pelas Associações/Cooperativas relacionadas à

logística reversa?
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Mercado 

 Há alguma ação sendo desenvolvida para aproveitar as oportunidades

apresentadas pela logística reversa em BH e região?
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