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RESUMO
O gerenciamento dos resíduos de eletrodomésticos praticado hoje no Brasil
consiste, em grande parte, na abordagem pré-consumo. Com a aprovação da
Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal No 12.305, aprovada em
02 de agosto de 2010 e regulamentada em 23 de dezembro de 2010 (Decreto
Federal No 7.404), a abordagem amplia-se para o gerenciamento pós-consumo, uma
vez que os citados instrumentos estabelecem que todo gerador, seja ele proveniente
de qualquer setor, seja ele pessoa física ou jurídica, passa a ser responsável por
seu resíduo, ou seja, o comerciante de eletrodomésticos, juntamente com o
consumidor e com o fabricante, passam a compartilhar a responsabilidade pelo ciclo
de vida do produto, tendo a logística reversa pós-consumo sua principal ferramenta.
Nesta pesquisa analisa-se a PNRS no que diz respeito às implicações para o
segmento de eletrodoméstico. Trata-se de um estudo exploratório apoiado em
levantamento bibliográfico e entrevistas estruturadas com cinco grupos de
respondentes: indústria, varejo, consumidores, experts e órgãos de meio ambiente.
As questões do questionário aplicado foram elaboradas de tal forma a coletar
subsídios para analisar o item da responsabilidade compartilhada, principal objetivo
desta pesquisa, descrito na seção II da PNRS, no que tange ao segmento de
eletrodomésticos. Algumas conclusões obtidas abrangem: (i) a fragilidade da PNRS,
pela falta de metas e respectivos prazos, tanto na Lei como no Decreto; (ii) a
importância de a indústria promover o ecodesign dos eletrodomésticos; (iii) o papel
de apoio do varejo na implementação dos sistemas de logística reversa; (iv) as
maiores dificuldades do consumidor em exercer sua responsabilidade no processo;
(v) o papel central do Governo na implementação da logística reversa e da
responsabilidade compartilhada; (vi) a importância das ações de educação
ambiental para o sucesso da logística reversa e da responsabilidade compartilhada,
uma vez que é um assunto novo para todos e de difícil entendimento e aplicação.
Palavras chave: política nacional dos resíduos sólidos, responsabilidade
compartilhada, logística reversa pós-consumo, resíduos eletrodomésticos.

ABSTRACT
National Policy and the shared responsibility at the household appliance segment
The management of waste from household appliances currently practiced in
Brazil, consists for the most part on a pre-consumption approach. With the approval
of the National Solid Waste Policy (PNRS), Federal Law No. 12.305, approved on
August 2, 2010, and ratified on December 23, 2010 (Federal Decree No. 7.404), the
approach is broadened to post-consumption management, since the
abovementioned instruments establish that every source of solid waste, regardless of
the line of business, or whether it is a private person or company, is now responsible
for their waste, that is, the household appliance retailer in conjunction with the
consumer and the manufacturer, now share the responsibility of the useful life of the
product, with reverse post consumption logistics as the main tool. In this research we
analyze PNRS in regard to the implications for the household appliance segment. It
is an exploratory study supported by bibliographic research and structured interviews
with five respondent groups: industry, retailers, consumers, experts and
environmental agencies. The questions on the questionnaire were prepared to collect
further data to analyze the shared responsibility item which is the main objective of
this research, as described in section II of PNRS, regarding the household appliance
segment. Some conclusions obtained include: (i) the shortcomings of PNRS, due to
the lack of targets and respective deadlines in both the Law and the Decree; (ii) the
importance of industry to promote ecodesign of household appliances; (iii) the
supporting role of retailers to implement the reverse logistics systems; (iv) the
greatest difficulties for the consumer to perform their responsibility in the process; (v)
the central role of the Government in the implementation of reverse logistics and
shared responsibility; (vi) the importance of environmental education actions to
guarantee the success of the reverse logistics and shared responsibility programs
because they are new concepts for everyone, and they are difficult to understand and
put into practice.
Key words: national policy on solid waste, shared responsibility, post-consumption
reverse logistics, waste from household appliances.
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1 INTRODUÇÃO
Vivem-se grandes contradições neste início do século XXI. Uma delas é o alto
nível de conforto atingido por meio de bens materiais concomitante ao enorme
volume de resíduos sólidos gerados em consequência do consumo para este
conforto. O estado de devastação do Planeta, pela utilização exagerada e
inadequada dos recursos naturais renováveis e não-renováveis, e o enorme volume
de lixo gerado são os principais fatores de alerta para a questão dos resíduos
sólidos. A cidade é o principal palco dessas contradições e o comércio varejista, um
agente chave.
Há questões gerais como o consumo de embalagens, uma das maiores causas
das grandes quantidades de resíduos jogados nos lixões ou dispostos em aterros
sanitários.

Porém,

questões

específicas

como

a

destinação

de

resíduos

eletroeletrônicos e os de grande volume são outra tarefa árdua. O município de São
Paulo, por exemplo, embora já possua legislações sobre resíduos sólidos, não
possui, até hoje, um gerenciamento adequado, tanto no que diz respeito à
quantidade como à qualidade, uma vez que existem falhas de estrutura,
planejamento, execução e fiscalização em todo o sistema.
Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (2009, p.30), no Brasil, foram geradas, em 2009, 57 milhões de toneladas,
ou seja, aproximadamente 156 mil t/dia de resíduos sólidos urbanos. Destes, quase
10% são gerados na cidade de São Paulo (aproximadamente 15 mil t/dia),
(MEIAS..., 2008).
O gerenciamento dos resíduos sólidos ganha importância no que diz respeito
às soluções para a desaceleração do processo de saturação dos aterros, além de
ajudar na redução dos impactos ambientais, de promover a conscientização
ambiental e de gerar trabalho e renda. Mas, segundo Nunomura (2007), a
reciclagem representa ainda em São Paulo apenas 1% de todo o resíduo gerado; as
empresas recebem para entulhar aterros: “[...] milhares de toneladas de resíduos
deixam de ser reaproveitadas, milhares de pessoas ficam sujeitas a se contentarem
com o pouco que sobra e milhões de reais são jogados fora” (NUNOMURA, 2007,
p.8).
O crescimento econômico dos últimos oito anos (de 2000 a 2007) permitiu a
entrada de 40 milhões de pessoas no mercado de consumo “[...] a combinação
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favorável de crescimento econômico com distribuição de renda abriu as portas do
mercado consumidor para um exército de brasileiros” (FERREIRA, 2008). Este
incremento da renda familiar representa, normalmente, um aumento no consumo de
produtos

semi-duráveis

(roupas,

calçados)

e

duráveis

(eletrodomésticos,

computadores, celulares etc.). Portanto, quanto maior o crescimento econômico,
maior o consumo de produtos eletrodomésticos e, conseqüentemente, maior a
geração deste tipo de resíduo.
Há que se considerar, ainda, que com a necessidade de aumentar a eficiência
energética, como uma das ferramentas de promoção da sustentabilidade da energia,
muitos equipamentos antigos tendem a ser substituídos num futuro próximo, antes
mesmo de terem chegado ao final de seu ciclo de vida.
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal no 12.305,
aprovada em 02 de agosto de 2010 e regulamentada em 23 de dezembro de 2010
pelo Decreto Federal no 7.404 (BRASIL, 2010a; 2010b), estabelece que todo
gerador, seja ele proveniente da indústria, da construção civil, do varejo, seja ele
pessoa física ou jurídica, será responsável por seu resíduo. Assim sendo, o
comerciante de eletrodomésticos, juntamente com o consumidor e com o fabricante,
passam a ser, conforme Brasil (2010b), responsáveis pela implementação do
sistema de “logística reversa” - que é uma das ferramentas para a implementação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto (ANEXOS A e B).
O consumo de produtos em geral (desde produtos alimentícios, higiene pessoal
e vestuário, até eletro-eletrônicos) acontece, em sua maior parte, no comércio
varejista. Com a nova Política, o comerciante varejista deverá, juntamente com o
fabricante, criar ações individualizadas e encadeadas por eles e por outros
stakeholders, com o objetivo de “[...] minimizar o volume de resíduos sólidos e
rejeitos gerados, bem como reduzir os impactos causados à saúde humana e à
qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos” (BRASIL, 2010b),
como forma de garantir a implementação da responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida do produto.
A escolha do tema da presente pesquisa se justifica pelo crescente volume de
resíduos eletrodomésticos gerados no ambiente urbano, impulsionado pelo aumento
do poder aquisitivo da população, e pelo grande desafio que será a articulação dos
diferentes atores para garantir o sucesso da PNRS no que toca ao segmento de
eletrodomésticos.
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2 OBJETIVOS
Esta pesquisa está dividida em objetivos geral e específicos, conforme
apresentados a seguir.
2.1 Geral
O objetivo geral da pesquisa é a análise crítica da Política Nacional de
Resíduos Sólidos no que diz respeito às implicações para a implementação da
responsabilidade compartilhada pelo segmento de eletrodomésticos.
2.2 Específicos
Para alcançar o objetivo geral proposto, são obtidos os objetivos específicos
conforme mostrado a seguir:
a)

contextualizar

o

gerenciamento

de

resíduos

de

equipamentos

eletrodomésticos no Brasil;
b)

analisar o item da responsabilidade compartilhada inserido na Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no que diz respeito à definição,
objetivos e responsabilidades;

c)

avaliar as implicações para a implementação da Responsabilidade
Compartilhada pelo segmento de eletrodomésticos.
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3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório, no sentido de
que busca desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo como
objetivo formular problemas mais precisos de pesquisa ou criar hipóteses
pesquisáveis para estudos posteriores (SELLTIZ et al., 1967, apud KMETEUK
FILHO, 2005).
Será utilizado o estudo de caso, apoiado em levantamento bibliográfico e
entrevistas estruturadas com um grupo representativo da população envolvida com o
tema em estudo (levantamentos de campo, conforme Bailey (1982), mediante
aplicação de um questionário.
Quanto aos procedimentos metodológicos, foram realizadas as seguintes
etapas:
a) revisão bibliográfica sobre os principais temas envolvidos na pesquisa, tais
como:
•

levantamento

bibliográfico

do

gerenciamento

de

Resíduos

de

Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), mais especificamente dos
resíduos eletrodomésticos e da logística reversa pós-consumo;
•

levantamento bibliográfico do setor varejista de eletrodoméstico;

•

levantamento bibliográfico do setor fabricante de eletrodoméstico;

•

levantamento conceitual do item da Responsabilidade Compartilhada da
PNRS à luz do segmento de eletrodoméstico.

b) análise da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), lei e decreto
regulamentador, para levantamento dos principais pontos relativos à
responsabilidade compartilhada;
c) elaboração de questionário, enfocando os pontos principais, selecionados
durante a análise crítica;
d) utilização do questionário para a realização de entrevistas às partes
interessadas, envolvendo, dentre outros, indústria e setor varejista de
eletrodomésticos, gestores e formuladores de políticas públicas, órgãos
ambientais, acadêmicos, Organizações Não-Governamentais (ONGs),
órgãos de representações setoriais e consumidores;
e) avaliação dos dados bibliográficos e das respostas obtidas nas entrevistas;
f) discussão dos resultados e recomendações.
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4 O SEGMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS
A indústria de eletroeletrônicos de Linha Branca está presente no Brasil desde
o final da década de 1940 e, nos últimos anos, este setor vem contribuindo
significativamente para a economia do País. Segundo Toledo (1993), o grande
aumento nas vendas resulta em crescimento da produção e contribui diretamente na
geração de empregos e nas exportações nacionais. Atualmente, o mercado de
eletroeletrônicos (onde está inserido o mercado de eletrodomésticos) está entre os
maiores do mundo, atrás de Estados Unidos da América, China, Alemanha,
Inglaterra e Japão (MASCARENHAS, 2005).
A indústria de eletrodomésticos linha branca sempre foi referência
nacional. A essencialidade dos produtos faz com que a falta de um
eletrodoméstico como o fogão em uma residência se torne indício de
pobreza, muitas vezes utilizada pela mídia em geral como
termômetro geral da economia. Outras vezes utilizada pela
essencialidade dos produtos nas residências, com forma de avaliar o
grau de pobreza das famílias. (MASCARENHAS, 2005, p.28).

O varejo é composto por vários segmentos, como mostra o Quadro 1, dentre
eles, o setor de móveis e eletrodomésticos.

SETOR

SEGMENTOS

• Supermercados
• Móveis e Eletrodomésticos
• Combustíveis
• Lojas de Conveniência
• Tecidos, Vestuário e Calçados
• Materiais de Construção
VAREJO
• Varejo Farmacêutico
• Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
• Foodservice
• Veículos
• Shopping Centers
• Informática e Telefonia Celular
• Lazer
Quadro 1 – Segmentos do setor varejista
Fonte: Modificado de Fukushima e Müller (2008)

O segmento de eletrodomésticos, por sua vez, segundo Fukushima e Müller
(2008), é subdividido em três categorias:
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1)

linha branca: refrigeradores, fogões, lavadoras de roupas, microondas e
máquinas de lavar louça;

2)

linha marrom: TVs, DVDs, sistemas de áudio domésticos e para veículos,
câmaras de vídeo;

3)

eletroportáteis: processadores de alimentos, máquinas de café, secadores
de cabelo, modeladores, barbeadores/depiladores, ferros de passar,
aspiradores, torradeiras, sanduicheiras, máquinas de suco.

Estudos mostram que o reflexo do aumento do poder de compra da Classe C
está beneficiando outras classes sociais do Brasil, fazendo com que os mais pobres
das Classes D e E consumam produtos de maior valor agregado, aos quais antes
não tinham acesso, como os produtos de informática (linha verde), entretenimento
(linha marrom) e da Linha Branca (TOLEDO, 1993). Hoje, tais produtos são
sinônimos de status social. Dentre os principais fatores que motivam tal aumento,
podem ainda ser apontados: diversidade de funcionalidades dos equipamentos
produzidos, redução do tempo de vida útil, redução do custo final do produto,
eficiência energética e inovação tecnológica.
Segundo ELETROS (2000 apud SÁ, 2006, p.16)
[...] a economia brasileira viveu, na última década, um duplo desafio:
num plano mais abrangente, a exemplo de outros países, viveu a
transição rumo a uma economia globalizada; num plano mais
localizado, a transição da instabilidade para a estabilidade. Ainda que
seja questionável fazer qualquer afirmação em termos conclusivos,
não se pode negar que a estabilidade foi uma conquista memorável.

A estabilidade veio acompanhada de um novo tipo de consumidor: mais
informado e consciente. E a concorrência com o produto importado, resultado da
globalização da economia, fez com que as indústrias nacionais, segundo ELETROS
(2000 apud SÁ, 2006), implementassem programas de qualidade que as
habilitassem a produzir artigos com padrões semelhantes aos estrangeiros, com os
quais seriam obrigados a competir.
As vendas de produtos de alto valor agregado, como, por exemplo, os produtos
da Linha Branca, estão sendo estimuladas pela constante inovação da indústria
(inclusive sob a ótica da economia energética), pelo crescimento do mercado
imobiliário no Brasil, pelo aumento da confiança do consumidor, além dos aumentos
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da renda, emprego e acesso ao crédito. No Nordeste brasileiro, por exemplo, onde
se concentram os programas sociais do Governo Federal, as vendas no varejo têm
crescido acima da média nacional (NUNES, 2008a).
Para Kiçula (2000 apud PESSOA FILHO;COSTA, 2009, p.3), as projeções
mais conservadoras apontam que as compras de produtos da Linha Branca
(geladeira, fogão, máquina de lavar e outros), na rede de varejo, serão 20%
superiores, para atender a demanda do mercado. Outro motivo para o aumento é a
necessidade de reposição devida ao término da vida útil de eletrodomésticos
comprados na década de 1990 (NUNES, 2008b) ou a obsolescência programada
(BEIRIZ, 2005).
O segmento eletrodoméstico está presente tanto no setor industrial (onde os
eletrodomésticos

são

fabricados)

como

no

setor

varejista

(onde

são

comercializados). O setor industrial de eletrodoméstico é composto, na sua grande
maioria, por empresas internacionais, diferente do setor varejista que é composto,
na sua maioria, por empresas nacionais.
No quadro 2 estão mostradas vinte principais empresas fabricantes de
eletrodomésticos existentes hoje no Brasil e sua respectiva nacionalidade.

PRINCIPAIS EMPRESAS FABRICANTES DE ELETRODOMÉSTICOS
EMPRESA
PAÍS DE ORIGEM
EMPRESA
PAÍS DE ORIGEM
1. AOC
China
11. Mabe
México
2. Black & Decker
EUA
12. Mallory
Brasil
3. BSH/Continental Alemanha
13. Panasonic
Japão
4. CCE
Brasil
14. Philips
EUA
5. Cineral
Brasil
15. Pionner
Japão
6. Electrolux
Suécia
16. Samsung
Coréia
7. Elgin
Brasil
17. Grupo Seb
França
8. H Buster
Brasil
18. Sony
EUA
9. JVC
Usa
19. Whirlpool
EUA
10. LG Eletronics
Coréia
20. Semp Toshiba
Japão
Quadro 2 – Principais empresas fabricantes de eletrodomésticos no Brasil em 2010
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Sá (2006, p. 20)

A tabela 1 mostra as dez maiores empresas varejistas, que, juntas, somam
20% de participação no mercado varejista (excluindo veículos e peças).
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Tabela 1 – Os dez maiores varejistas do Brasil, em 2007
Vendas
Participação de
Empresa
(R$ milhões)
mercado (%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Carrefour
Pão de Açúcar
Walmart
Casas Bahia
Americanas
Ponto Frio
Pernambucanas
C&A
Lojas Renner
Magazine Luiza
Varejo Total

País de Origem

19.257,33

4,23

França

18.762,18

4,12

Brasil e França

15.002,00

3,3

EUA

13.000,00

2,86

Brasil

7.722,00

1,7

Brasil

4.170,00

0,92

Brasil

3.850,00

0,85

Brasil

3.500,00

0,77

Holanda

3.069,10

0,67

Capital Pulverizado

2.800,00

0,62

Brasil

450.000,00

20,08%

--------

Fonte: Fukushima e Müller (2008, p.57)

De acordo com Parente (2000, p.22 apud BRAGA JÚNIOR, 2007, p.19), “[...] o
varejo consiste em todas as atividades que englobam o processo de venda de
produtos e serviços a uma necessidade pessoal do consumidor final”.
O comércio varejista era composto, em 2008, por 1,1 milhões de empresas,
representando 80,0% do total de empresas comerciais existentes no País. Em
termos de receita operacional líquida, foram gerados R$ 576,8 bilhões, significando
39,6% da receita total do comércio. Em 31/12/2008, aproximadamente 5.984 mil
pessoas estavam ocupadas em atividades do varejo, correspondendo a 72,8% do
total de pessoas empregadas no comércio. O pagamento de salários, retiradas e
outras remunerações (R$ 50,7 bilhões) representou 61,1% do total, e a margem de
comercialização do varejo somou R$ 147,3 bilhões (50,8% do total), a maior de todo
o comércio (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2008,
p.4).
“O consumo anual no Brasil deve crescer de 780 bilhões de dólares em 2007
para 1 trilhão em 2012” (STEFANO; SANTANA; ONAGA, 2008). Com esse aumento,
o mercado brasileiro será o terceiro entre os que mais contribuirão para o
crescimento do consumo no mundo, nos próximos cinco anos, perdendo apenas
para os Estados Unidos e China. "O Brasil passa por um momento raro, com forte
crescimento da classe média, e esse movimento deve se intensificar nos próximos
anos", diz John Naisbitt (apud STEFANO; SANTANA; ONAGA, 2008, p.22),
estrategista americano especializado em previsão de tendências globais.
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Segundo Fukushima e Müller (2008, p.56), o varejo brasileiro, se comparado a
outros mercados, é pouco concentrado, ou seja, é um mercado caracterizado por
diferenças regionais, elevado grau de informalidade e baixa presença internacional.
“Considera-se que um mercado é concentrado quando a participação dos cinco
maiores operadores supera 50% do mercado total” (FUKUSHIMA; MÜLLER, 2008,
p.58). Ainda segundo o autor, no caso dos segmentos de supermercado e bens
duráveis (onde está inserido o setor de eletrodoméstico), encontram-se os maiores
níveis de concentração (40% e 36%, respectivamente) em 2007.
Observa-se, segundo Neves (1999 apud BRAGA JÚNIOR, 2007, p.20), uma
crescente competição no setor, promovendo aumento na representatividade do
varejo na economia mundial. Essas mudanças, segundo Parente (2000 apud
BRAGA JÚNIOR, 2007, p.20), levam o varejista a buscar melhorias constantes para
o seu negócio. “Esta mudança de comportamento começou a gerar um impacto nas
margens de lucro, na competitividade e no volume industrial que estava sendo
direcionado para o varejo” (NEVES, 1999 apud BRAGA JÚNIOR, 2007 p.20).
O varejo brasileiro, hoje, destaca-se por algumas características, tais como:
a)

setor em crescimento elevado, causado pelo aumento do poder aquisitivo;

b)

pouco concentrado (as maiores concentrações estão no supermercado
(40%) e bens duráveis (36%);

c)

diferenças regionais, culturais e econômicas;

d)

elevado grau de informalidade;

e)

baixa presença de empresas internacionais;

f)

presente num país de ampla dimensão territorial;

g)

baixa fiscalização;

h)

estrutura viária precária.

O aumento do poder de compra dos últimos anos, principalmente da classe C,
representou uma expansão do segmento eletrodoméstico. “Quando comparamos a
evolução do setor de móveis e eletrodomésticos com a expansão do varejo total nos
últimos anos, podemos observar um crescimento em patamares superiores,
indicando seu bom desempenho” (FUKUSHIMA; MÜLLER, 2008, p.85). “Nos dias
atuais, o mercado de eletrodomésticos de linha branca no Brasil, em volume
absoluto de unidades vendidas, está entre os maiores do mundo, atrás de EUA,
China, Alemanha, Inglaterra e Japão” (MASCARENHAS, 2005, p.29). Essa
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expansão é evidenciada, uma vez que estão presentes em vários dos formatos de
lojas como as mostradas no quadro 3.

Formato
Lojas de
Especialidades
Lojas de
Departamentos

Descrição
Possui linha restrita de produtos.
Possui várias linhas de produtos.

Operações de auto-serviço relativamente grandes, de baixo custo,
baixa margem e alto volume, projetadas para atender a todas as
necessidades de alimentação, higiene e limpeza doméstica.
Lojas relativamente pequenas, localizadas nas proximidades de áreas
Lojas de
residenciais, funcionam em horários prolongados sete dias por
Conveniência
semana e exibem uma linha limitada de produtos de conveniência de
alta rotatividade, além de sanduíches, café e guloseimas.
Lojas de
Possui mercadorias padrão ou especialidades vendidas a preços
Descontos
mais baixos, com margens menores em volume maior.
Possuem sobras de mercadorias, pontas de estoque e produtos com
Varejistas off-price
defeito, vendidos a preços inferiores aos de varejo.
Área de vendas com grande metragem; oferece o que os
consumidores costumam comprar, além de serviços como lavanderia,
Superloja
lavagem a seco, conserto de sapatos, troca de cheques e pagamento
de contas.
Show room de
Ampla seleção de mercadorias com preço elevado, alta rotatividade e
vendas por
marcas vendidas com descontos. Os clientes retiram nas lojas a
catálogo
mercadorias que encomendam por catálogo.
Quadro 3 – Principais tipos de varejistas
Fonte: Kotler (1998)
Supermercados

O crescimento do setor pode ser evidenciado, também, pela análise da tabela 1,
uma vez que dos dez maiores varejistas do Brasil, em 2007, oito comercializam
produtos eletrodomésticos, sendo três no formato rede de lojas especializadas. A
figura

1

mostra a

distribuição

dos

maiores

varejistas

do segmento

de

eletrodomésticos no Brasil. Fica evidenciada a concentração na Região Sudeste,
que conta com 22 redes (de um total de 50), onde também está concentrado o maior
mercado consumidor do País. Oito de 10 das empresas com maior participação no
mercado varejista (Tabela 1) estão na região Sudeste (mais especificamente São
Paulo e Rio de Janeiro).

Figura 1 – Localização da sede dos principais varejistas de eletrodomésticos no Brasil
Fonte: Modificado de Mascarenhas (2005, p.150)
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Conforme se constata pela análise integrada dos dados citados, várias das
características mencionadas anteriormente poderão dificultar a implementação do
sistema de logística reversa no Brasil, de modo que a parceria da indústria com o
varejo será de extrema importância para garantir não apenas a implementação
eficaz do sistema de logística reversa, mas, também, a própria consolidação do
conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, que é um
dos objetivos principais da PNRS.
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5 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO SEGMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS
Nesta seção será apresentada uma breve descrição do gerenciamento de
Resíduos Sólidos no que diz respeito à, entre outros, classificação, coleta,
tratamento e disposição final, no Brasil, além do gerenciamento de resíduos sólidos
especificamente no que tange aos eletrodomésticos, destacando a logística reversa
de pós-consumo e o ciclo de vida do produto da cadeia de eletrodoméstico.
5.1 Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Segundo a NBR 10004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004),
resíduos sólidos são aqueles resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que
resultam de atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar,
comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Estão incluídos nesta definição os
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados
líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de
esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia.
A NBR 10004/2004 classifica os resíduos sólidos de acordo com os riscos
potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, nas seguintes classes:
a) Classe I - Perigosos: são os resíduos com propriedades de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e
patogenicidade, que representam risco à saúde pública ou ao
meio ambiente;
b) Classe II - Não-Perigosos: subdivida em:
• Classe IIA - Não Inertes: são os resíduos que não se
enquadram como resíduo I ou IIB. Podem ter propriedades
de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade;
• Classe IIB - Inertes: São os resíduos sem constituintes
solubilizados em concentração superior ao padrão de
potabilidade das águas. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2004),

Segundo Lima-e-Silva et al. (2002), os resíduos sólidos também podem ser
classificados de acordo com sua natureza física (seco ou molhado), sua composição
química (orgânico e inorgânico) e sua fonte geradora (domiciliar, industrial,
hospitalar etc.). Em relação à fonte geradora, Monteiro (2001) lista as seguintes
categorias: doméstico, comercial, público, domiciliar especial (entulho, pilhas e
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baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus) e lixo de fontes especiais (industrial,
radioativo, de portos, de aeroportos, de terminais rodos-ferroviários, lixo agrícola,
resíduos de serviços de saúde).
Lixo doméstico ou residencial é o gerado nas atividades diárias em casas,
apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais. Lixo comercial
abrange os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, cujas características
dependem da atividade ali desenvolvida.
Nas atividades de limpeza urbana, o lixo doméstico e o comercial constituem o
chamado lixo domiciliar (lembrando que tanto uma residência como um comércio ou
indústria são domicílios), que, junto com o lixo público, representam a maior parcela
dos resíduos sólidos produzidos nas cidades. Os geradores de lixo comercial,
similarmente aos demais tipos de geradores de resíduos, podem ser dividido em
subgrupos chamados de pequenos geradores e grandes geradores, sendo estes
últimos abrangendo aqueles que geram volume acima de 120 litros de lixo por dia
(MONTEIRO, 2001, p.27).
De acordo com Moura (2010), das cerca de 170 mil toneladas de Resíduos
Sólidos Urbanos (RSU) produzidas diariamente no País, cerca de 12% não são
coletados, 40% vão para lixões ou aterros controlados e somente 48% acabam em
aterros sanitários. Ou seja, mais da metade de todo o lixo produzido no País ainda
não possui destinação correta. Dos resíduos coletados, 57% foram para os aterros
sanitários, em 2009 (Figura 2). Mas, conforme mostrado na figura 3, mais de 40%
dos RSU foram para os aterros controlados ou lixões, causando sérios danos
ambientais (poluição de solo, água e ar; degradação da paisagem etc.).

Figura 2 – Destinação final dos RSU Coletados no Brasil, em 2008 e 2009
Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (2009)
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Figura 3 – Destinação final dos RSU Coletados no Brasil em 2009 e 2010
Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (2010)

Assim, consta-se que o gerenciamento do lixo é um dos grandes problemas
hoje enfrentado no País, particularmente quanto à sua correta disposição, sejam
eles de origem domiciliar, comercial, de serviços públicos, hospitalar, de portos e
aeroportos, agrícolas, da construção civil ou industrial.
O lugar onde se vive é o lugar onde são gerados e tem que ser
destinados os resíduos nossos de cada dia. As quantidades geradas
por cada pessoa aumentam continuamente, função da maior
quantidade de materiais descartáveis e de uso de embalagens não
retornáveis. Uma maior geração de resíduos se traduz em maior
custo de coleta, maiores problemas na hora da destinação final.
Problema grave e complexo o dos resíduos sólidos urbanos e que
vem se agravando nos últimos tempos. [...]
Estes problemas vão desde a falta de capacidade técnica instalada
nos municípios para tratar do problema, até a falta de recursos
econômicos e financeiros, passando pela falta de estrutura
organizacional dos órgãos responsáveis pela limpeza pública e
também pelas dificuldades de sustentabilidade do sistema
implantado, quando ele existe (SEMINÁRIO INTERNACIONAL: AS
MELHORES PRÁTICAS EM GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, 2004, p. 21).

No caso dos segmentos do comércio e serviços, pode-se dizer que as
empresas estão na fase de amadurecimento do entendimento das novas leis sobre o
tema. Alguns estados e municípios brasileiros já possuíam leis aprovadas nos
últimos anos; agora, com a aprovação, todos terão que se adequar à Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
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A solução para os problemas de gerenciamento de resíduos sólidos não deve
ser delegada a um único tipo de sistema de tratamento, mas a uma rede integrada
de sistemas, baseada no princípio dos 3 Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Segundo
D'Almeida e Vilhena (2000), esses sistemas deverão estar cada vez mais integrados
e usados de forma concomitante para os vários tipos de resíduos sólidos, com
prioridade para a seguinte seqüência de intervenção:
a)

medidas de minimização de resíduos, por meio de redução na fonte
(prevenção da poluição), reutilização e reciclagem de resíduos;

b)

medidas de controle, mediante tratamentos variados e disposição final
adequados;

c)

medidas de recuperação de áreas degradadas por resíduos sólidos, tanto
aquelas decorrentes de causas acidentais como as decorrentes de falhas
de gerenciamento.

Segundo D'Almeida e Vilhena (2000), “[...] há uma nítida vantagem ambiental
na adoção das medidas de minimização sobre as de controle e destas sobre as de
recuperação”. Essa vantagem da medida de minimização traduz-se em redução da
geração de resíduos; as outras duas medidas não reduzem, apenas controlam ou
recuperam os resíduos gerados.
5.1.1 Coleta
Para que o gerenciamento de resíduos sólidos atinja seu principal objetivo, que
é a redução (reduzir ao máximo a geração), o reaproveitamento (reutilizar ao
máximo o que foi gerado) e a reciclagem (reciclar o que não pôde ser mais
reutilizado), é necessário planejar cuidadosamente as estratégias. Importante etapa
de um gerenciamento de resíduos sólidos é a coleta. O material a ser coletado deve
ser identificado e separado corretamente (segregação), de preferência na fonte
geradora, e encaminhado à reciclagem. Só depois de esgotadas as possibilidades
de reutilização e reciclagem do material, que ele deve ser enviado ao aterro
sanitário.
A segregação é mais eficaz se associada à coleta seletiva, de forma a não
misturar os materiais passíveis de reaproveitamento com os demais. A iniciativa
pode ser praticada de maneira individual ou coletiva, contanto que seja aplicada de
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forma organizada, por meio de um programa estruturado que contemple as quatro
fases: planejamento, implementação, monitoramento e manutenção (na linha do
Plan, Do, Check, Act - PDCA).
Os programas de coleta seletiva devem conter em seu planejamento ações de
educação ambiental, uma vez que esta promove a informação, conscientização /
sensibilização e o exercício das habilidades necessárias aos agentes envolvidos
neste programa.
5.1.2 Tratamento
Tratamento de resíduos sólidos é toda ação realizada com a finalidade de
alterar as características dos resíduos sólidos de forma a reduzir (por meio de
queima - incineração), beneficiar, reutilizar e ou transformá-los (reciclagem,
compostagem, entre outros processos).
A reciclagem, significando repetir um ciclo, é o processo de transformação de
materiais (como plásticos, papéis, metais e vidros), passíveis de serem convertidos a
matérias-primas para a produção de novos produtos. A reciclagem já existe há
muitos anos, mas ela passou a ter importância relevante a partir da identificação de
três grandes questões: o excesso de resíduos sólidos dispostos no meio ambiente; a
limitação dos recursos naturais renováveis e não-renováveis; e de que não reciclar é
perder matéria-prima, de energia e de trabalho.
A reciclagem repercute tanto no cenário econômico como no social, uma vez
que ela cria novas formas de geração de trabalho e renda para a população
brasileira, além de se mostrar economicamente viável. Com isso ela possibilita
geração de empregos, economia de recursos naturais renováveis e não-renováveis
e economia de energia, uma vez que se gasta muito menos energia na fabricação
de um produto novo quando se usa material reciclado como matéria-prima.
A lista de materiais recicláveis pode ser ampliada à medida que forem sendo
desenvolvidos novos processos e técnicas de reciclagem que sejam financeiramente
viáveis e que tragam retorno financeiro (incluindo-se otimizações no projeto – design
for recycling). É também indispensável uma logística de coleta organizada e
integrada.
O desperdício é tamanho que se estima que anualmente no Brasil cerca de oito
bilhões de reais seriam ganhos com a reciclagem do material que atualmente é
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enviado aos aterros de resíduos. Tal cálculo, realizado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), colocou na balança não só os recursos econômicos
diretamente envolvidos na produção, mas também os ativos ambientais despendidos
(GOMES, 2010). Do lado econômico, foram considerados gastos com insumo
(matéria-prima), que poderiam ser eliminados com o emprego de materiais
recicláveis, além da economia com água e energia elétrica. Do lado ambiental,
consideram-se a extração mineral e a exploração vegetal, ambas reduzidas pelo uso
de recicláveis.
5.1.3 Disposição final
No Brasil, os aterros de resíduos (nas suas diversas faixas de adequação)
ainda são as formas mais freqüentes de destinação final dos resíduos sólidos,
apesar do enorme impacto que causam ao meio ambiente. As regiões Norte e
Nordeste têm as piores estatísticas (COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A
RECICLAGEM, 2000 apud DIAS, 2006, p.27).
A disposição inadequada do lixo em lixões acaba provocando poluição do solo,
das águas superficiais e subterrâneas e do ar (pela produção de gases tóxicos e
mau cheiro), possibilita a proliferação de animais transmissores de doenças,
degrada a paisagem, desvaloriza o entorno e possibilita a ação descontrolada de
catadores.
Os lixões são a forma mais inadequada de disposição final de resíduos sólidos
no solo. Após reestruturação, podem atender aos parâmetros legais. Porém, para
que isso aconteça, o local deve passar por várias modificações: impermeabilização
do solo e entorno para controlar e remediar a contaminação, remoção da população
irregular, monitoramento das células de disposição, drenagem de gases e/ou
tratamento do chorume.
Nos aterros controlados, segundo a NBR 8849/85 da ABNT, são
utilizados processos de engenharia para confinar os resíduos.
Células são escavadas no solo para a disposição dos resíduos, com
cobertura diária aleatória, minimizando, assim, nos danos
ambientais. Em contrapartida, o aterro não dispõe de
impermeabilização de base e nem de sistema de coleta e tratamento
de chorume ou dispersão dos gases gerados, comprometendo assim
os mananciais, as águas subterrâneas e a atmosfera (DIAS, 2006, p.
27).
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Já o aterro sanitário, a opção mais adequada dentre os processos de
disposição de resíduos sólidos no solo, está baseado em critérios de engenharia e
normas operacionais específicas, permitindo a confinação segura em termos de
controle de poluição ambiental e proteção à saúde pública. O material é disposto em
camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, de acordo com normas
operacionais específicas, e de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à
segurança, minimizando os impactos ambientais. Essas condições básicas
garantem o funcionamento adequado dos aterros sanitários, porém, somente os
deixam aptos a receber resíduos de origem domiciliar (classe IIA, não-perigosos). De
acordo com Menezes (2001 apud DIAS, 2006), os custos com o monitoramento do
aterro sanitário se estendem por mais vinte anos após o esgotamento de sua vida
útil e o seu encerramento operacional.
5.1.4 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é um procedimento
documentado, no qual se define a sistemática de gerenciamento de resíduos da
empresa, ou seja, como a empresa minimiza, segrega, coleta, armazena, transporta,
trata e efetua a disposição final de seus resíduos. Ele tem sido predominantemente
utilizado pela indústria, devido aos tipos de resíduos gerados - muitos deles resíduos
classe I (perigosos) - pela obrigatoriedade de atendimento às normas específicas.
O PGRS está ancorado em uma estrutura seqüencial de informações: gerador resíduo - destinação, tal como a constante da resolução CONAMA nº 313/2002 ou a
do modelo simplificado apresentado nos Quadros 4, 5 e 6 (nos quais se empregam
codificações recomendadas pela resolução CONAMA nº 313/2002, incluindo-se o
número ONU1) (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2002). Além destas
informações, o Plano deve conter a descrição geral dos processos produtivos da
atividade, bem como a descrição das metas quantitativas a serem atingidas no
período, por meio de ações abrangendo aspectos como:

1

a)

programa de redução na fonte geradora;

b)

acondicionamento;

c)

coleta / transporte interno dos resíduos;

Código ONU ou Número ONU para produtos químicos é o número de série de 4 dígitos,
dado ao artigo ou substância química, de acordo com o sistema das Nações Unidas
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d)

estocagem temporária;

e)

pré-tratamento (ou tratamentos in situ);

f)

coleta / transporte externo;

g)

tratamento externo e disposição final;

h)

educação ambiental.

Tabela I - Identificação do Gerador
Razão Social:

CNPJ:

Nome Fantasia:
Endereço:

Município:

CEP:

Telefone:

UF

Fax:

Área total:

E-mail:

Total de funcionários:
Próprios:
Terceirizados:

Responsável pelo PGRS:
Responsável legal:
Descrição da atividade da empresa:
Quadro 4 – PGRS - Modelo de dados para identificação do gerador
Fonte: Modificado de Medeiros (2002, p.7)
Tabela II - Resíduos Gerados
Folha No:

Item

Nome da Empresa:
Nome do
Resíduo

Processos
Classe

(Produtivos)
Gerador

Acondic. /

Tratamento

Freqüência

Armazen.

Adotado

de Geração

Responsável pelo empreendimento:

Estoque

Estoque

Interno

Externo

(t)

(t)

Assinatura:

Quadro 5 – Modelo de dados para registro dos resíduos gerados
Fonte: Modificado de Medeiros (2002, p.8)
Tabela III - Plano de Movimentação de Resíduos
o

Nome da empresa:
Item

Nome do
Resíduo

Folha N :
o

Classe

Responsável pelo PGRS:

N

ONU

Estocagem Temporária
Data de
Entrada

Quant.

Local

Destinação Final
Data de
Saída

Assinatura:

Quadro 6 – Modelo de dados para Plano de Movimentação de Resíduos
Fonte: Modificado de Medeiros (2002, p.9)

Quant.

Destino
Final
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Cabe salientar que nos quadros 5 e 6 a descrição dos resíduos deve ser a
mesma, ou seja, a denominação dos resíduos deve orientar-se pela sua destinação
final e não pelo seu local gerador. Caso resíduos similares ocorram em vários
processos produtivos, sendo agregados em um dado momento do gerenciamento, o
mais lógico é que tenham a mesma denominação.
O PGRS é uma ferramenta importante no gerenciamento de qualquer tipo de
resíduo sólido, uma vez que classifica, organiza e controla todo o resíduo gerado de
forma sistemática. Fundamentalmente, o PGRS deve ser estruturado de modo a
indicar o caminho para se atingir as metas corporativas quanto à redução de
geração de resíduos, reciclagem e tipos de destinação final desejada, acopladas a
um cenário temporal e de investimentos pré-definido.
Com a aprovação da PNRS, o varejo passa e ser obrigado também a elaborar
o PGRS. Assim sendo, promoverá a organização dos resíduos gerados nas
dependências das empresas.
5.2 Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Segmento de Eletrodomésticos
Os resíduos sólidos são um assunto que está cada vez mais na pauta do poder
público, da indústria, do varejo, em toda sociedade consumidora. O enorme volume
de resíduos gerados diariamente, somado a uma precária infra-estrutura de limpeza
urbana, em grande parte dos municípios, coloca o Brasil em cheque no que diz
respeito ao gerenciamento eficaz deste típico problema das cidades atuais, sejam de
grande ou pequeno porte.
Segundo um estudo realizado pelo Programa da Organização das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), entre os
emergentes, o País é o que produz maior volume de lixo eletrônico
por pessoa a cada ano, que equivale a 0,5 quilos (RODRIGUES,
2010).

A figura 4 mostra a porcentagem que cada tipo de equipamento representa na
composição do lixo eletrônico mundial, com base nos dados do United Nations
Environment Programme (Unep).
A globalização pode ser apontada como um fator que motiva tanto a
melhoria do desempenho produtivo e comercial como a melhoria na
qualidade de vida em muitos países. Porém, este avanço também
acelera a degradação do meio ambiente, provocada pelo abandono
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de produtos manufaturados em desuso e pela geração de resíduos
(GIOVINE; SACOMANO, 2007).

Figura 4 – Composição do lixo eletrônico mundial, com bases em dados de 2006
Fonte: United Nations Environment Programme (apud RODRIGUES, 2010)

O Resíduo de Equipamento Elétrico e Eletrônico (REEE), apesar de não estar
presente em grande quantidade, é caracterizado:
a)

por ser um resíduo volumoso;

b)

por conter materiais de difícil degradação, metais pesados entre outros
materiais danosos ao meio ambiente.

De modo geral, o complexo eletrônico é dividido em quatro segmentos:
informática, telecomunicações, automação e bens eletrônicos de consumo. Dentre
os segmentos, os produtos da Linha Branca compõem os chamados bens
eletroeletrônicos de consumo não-portáteis ou duráveis e nada mais são do que os
eletrodomésticos de grande porte relacionados à preservação de alimentos,
cozimento e limpeza (ALCÂNTARA; ALBUQUERQUE, 2008).
Segundo Alcântara e Albuquerque (2008), equipamentos da Linha Branca são
assim chamados por serem produzidos, geralmente nessa cor. Segundo esses
autores, tal linha corresponde aos seguintes itens: refrigeradores, freezers verticais,
congeladores horizontais, lavadoras automáticas, secadoras de roupas, fogões,
condicionadores de ar e fornos de microondas.
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Em termos gerais, a composição dos materiais presentes nos REEEs
caracteriza-se pela elevada presença de metais (ferrosos e não
ferrosos), vidro e plástico. [...]
No entanto, além de serem constituídos de materiais que podem ser
reciclados e de elevado valor comercial, possuem também
substâncias com características tóxicas. Mercúrio, Chumbo e Cádmio
são alguns dos metais pesados presentes nesses aparelhos. Quando
os equipamentos eletroeletrônicos são descartados de forma
incorreta, no lixo comum, essas substâncias tóxicas são liberadas e
penetram no solo, contaminando lençóis freáticos e, aos poucos,
animais e seres humanos (PINHEIRO et.al., 2009, p. 10-11).

São várias as conseqüências decorrentes das substâncias tóxicas descartadas
de forma incorreta no meio ambiente. O quadro 7 destaca as principais substâncias
e seus efeitos na saúde dos animais e dos seres humanos.
SUBSTÂNCIA

UTILIZAÇÃO
Soldagem de placas de circuitos
impressos
Vidro dos tubos de raios
catódicos
Solda e vidro das lâmpadas
elétricas e fluorescentes

Termostatos
Sensores
Relés e interruptores
Equipamentos médicos
Transmissão de dados
Telecomunicações e telefones
celulares
Estima-se que 22% do consumo
anual de Mercúrio ocorram em
equipamentos eletro-eletrônicos.

• O Mercúrio inorgânico disperso na água é
transformado em metilmercúrio nos
sedimentos depositados no fundo.
• O metilmercúrio acumula-se facilmente
nos organismos vivos e concentra-se,
através da cadeia alimentar, nos seres
humanos.
• O metilmercúrio provoca efeitos crônicos
e causa danos no cérebro.

•
Chumbo

•
•

Mercúrio

•
•
•
•
•
•

•
•
•
Cádmio

Placas de circuitos impressos
Resistências (SMD chip)
Semicondutores e detectores de
infravermelhos

Os tubos de raios catódicos mais
antigos contêm Cádmio. Além disso,
o Cádmio tem sido utilizado como
estabilizador em PVC (Policloreto de
Vinila).
•

PBB (Bifenilas
Polibromadas)
e
PBDE (Éter Difenil
Polibromados)

PREJUÍZO AOS SERES VIVOS
• Danos nos sistemas nervoso central e
periférico dos seres humanos.
• Foram também observados efeitos no
sistema endócrino.
• Além disso, o Chumbo pode ter efeitos
negativos no sistema circulatório e nos
rins.

•

•

Isolantes
incorporados
em
produtos eletrônicos, como forma
de assegurar proteção contra
inflamabilidade em placas de
circuitos impressos
Componentes como conectores,
coberturas de plástico e cabos
em TVs
Eletrodomésticos de cozinha

• Efeitos irreversíveis à saúde humana.
Acumula-se
no
corpo
humano,
especialmente nos rins, podendo vir a
deteriorá-los com o tempo.
• O Cádmio é absorvido por meio da
respiração, mas também pode ser
ingerido nos alimentos.
• Em caso de exposição prolongada, o
cloreto de Cádmio pode causar câncer e
apresenta risco de efeitos cumulativos no
ambiente devido a sua toxicidade aguda e
crônica.
• São desreguladores endócrinos. Quando
liberados no meio ambiente não se
dissipam imediatamente e, por isso,
podem
persistir
e
acumular-se
biologicamente na cadeia alimentar.
• Os potenciais efeitos desses materiais
variam principalmente com as espécies e
as quantidades absorvidas na corrente
sanguínea, a duração da exposição e a
rota da exposição.

Quadro 7 – Substâncias tóxicas relevantes utilizadas nos EEEs e seus efeitos à saúde humana
Fonte: Horner e Gertsakis (2006 apud PINHEIRO et.al., 2009, p. 11-12)
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Por se caracterizar como um segmento dos mais dinâmicos e intensamente
afetados pelas constantes inovações, em nível mundial, em cenário de aumento de
renda da população, tende a se agravar o problema com o descarte pós-consumo
dos produtos da Linha Branca e da linha marrom, uma vez que há falta de políticas
públicas específicas ou estas estão em fase inicial de implementação, como a PNRS
brasileira.
Assim, o manejo e o descarte de componentes eletrônicos obsoletos no lixo
urbano é uma grande preocupação das organizações públicas e privadas que são
responsáveis pelo gerenciamento de aterros de resíduos, em face da toxicidade de
algumas substâncias químicas - notadamente metais pesados e compostos
orgânicos perigosos presentes nos REEE. Por conterem substâncias tóxicas, os
REEEs podem gerar grande impacto ao meio ambiente, pois os aterros sanitários
não possuem as estruturas adequadas para a destinação final das substâncias
contidas nestes resíduos sólidos (somente os aterros de resíduos industriais
possuem). No aterro sanitário, além do desperdício de matéria-prima, muitas dessas
substâncias serão lixiviadas junto com o chorume, podendo contaminar o solo,
águas superficiais e lençóis subterrâneos (CELERE et al., 2007). Com as iniciativas
anteriormente citadas, evita-se exposição a uma grande quantidade de agentes
químicos presentes nos resíduos sólidos dos produtos citados, presente em
componentes como pilhas, baterias, óleos, graxas, solventes, fios, gases de
refrigeração, entre outros (FERREIRA; ANJOS, 2001).
Tecnologias e produtos inovadores são continuamente lançados no mercado,
ignorando fronteiras e propiciando o continuo aumento do fluxo de produção e
comércio entre os países. Com a mudança de comportamento do consumidor,
associada ao crescimento do consumo de equipamentos eletroeletrônicos, os
problemas relacionados à gestão dos chamados Resíduos de Equipamentos
Eletroeletrônicos e Elétricos (REEE) tem ganhado repercussão no meio técnico e na
mídia. O potencial de geração média de resíduos de equipamentos eletrônicos,
estimado por Rodrigues (2007), entre os anos de 2002 a 2006, foi de 493.400
toneladas anuais, representando média per capita de 2,6 kg/ano.
Pessoa Filho e Costa (2009) apontam que os subprodutos gerados por esses
equipamentos obsoletos poderiam ser reinseridos no ciclo produtivo, reduzindo
assim custos e tempo de produção, proporcionando benefício econômico além do
ambiental.
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A reciclagem material ou térmica dos eletroeletrônicos reduziria a necessidade
de extração de materiais virgens, como combustíveis ou metais (ouro, prata, cádmio,
mercúrio, chumbo, bismuto, ferro, alumínio, cobre etc.), indispensáveis para a
produção da maioria dos vários componentes elétricos nesses produtos. O reúso e a
remanufatura de produtos ou componentes pode ser uma opção ecológica e
econômica ainda melhor, desde que a oferta e a demanda estejam em equilíbrio.
Eletroeletrônicos como computadores, telefones celulares, cartuchos de tonner ou
câmeras fotográficas descartáveis já estão sendo remanufaturados com sucesso
(FLEISCHMANN, 2001). Outra tendência citada por Beiriz (2005) é que os
eletrodomésticos possam ser alugados e não mais vendidos, tendo, ao fim de sua
vida útil, de retornar ao seu fabricante de origem, o qual, a partir de um projeto
específico, teria facilidade de identificação e reaproveitamento de componentes,
abrindo oportunidade de reciclagem de matérias-primas que logo estarão se
tornando raras na natureza.
Qualquer sistema de coleta apresenta diversos estágios, como
retorno, separação dos componentes, reúso ou reciclagem e
disposição final. A coleta (take-back) na Alemanha, a partir de
residências é considerada um sistema de responsabilidade
compartilhada. Um sistema que delega total responsabilidade aos
produtores assume que todas as atividades da rede de coleta devam
ser pagos pelas respectivas indústrias. Já em um sistema de
responsabilidade compartilhada, algumas atividades (exemplo,
disposição final e coleta) são pagas pelo público e outras são pagas
pela indústria. Na Alemanha, perto de 5.000 pontos de retorno são
responsáveis pelas coletas e classificação de equipamentos de
origem doméstica. Outros sistemas de coleta, incluindo algum dos
30.000 varejistas ou 1.000 centros de serviços, estão para entrar em
funcionamento. (BEIRIZ, 2005, p.38).

No Brasil, tais modelos começam a ser discutidos. Algumas redes varejistas de
eletrodomésticos já possuem ações para o gerenciamento de seus resíduos sólidos,
porém, essas ações estão praticamente voltadas às embalagens destes produtos e
não ao gerenciamento dos resíduos eletroeletrônicos em si. Na sua maioria, ações
de comercialização das embalagens dos produtos em geral (incluindo os
eletrodomésticos). Os objetivos destas ações, na maioria dos casos, sempre se
restringiram: ao retorno financeiro (comercialização dos resíduos corporativos); à
demanda interna (cumprimento de normas e leis, metas etc.); ou à demanda externa
(vinculadas ao marketing corporativo).
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No caso do gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos, já existem algumas
ações, mas na sua maioria baseada no gerenciamento do resíduo tecnológico
(informática – computadores, computadores portáteis, CPU, monitores, impressoras
– e telefonia). Um exemplo é a empresa Silcon, que trabalha a manufatura reversa
destes resíduos, para que retornem como matéria-prima ao processo de fabricação
de novos produtos, da seguinte forma (SILCON AMBIENTAL, 2011):
a)

desmontagem e/ou descaracterização de produtos inservíveis ou fora de
linha, bem como na destinação final de resíduos gerados no processo;

b)

revalorização com o objetivo de desenvolver um destino correto para estes
resíduos em processos de reciclagem de materiais produzindo matériaprima para novos produtos.

No caso dos eletrodomésticos de médio e grande porte, o gerenciamento,
quando ocorre, é baseado na desmontagem, retirada de metais nobres (com valor
econômico) e o restante é muitas vezes descartado em aterros classe IIA. Existem
algumas iniciativas, como é o caso da empresa Revert Brasil, que faz a manufatura
reversa de geladeiras. O processo é constituído pelas seguintes etapas, segundo
Revert Brasil (2011):
a)

pré-desmonte:

são

retirados

alguns

elementos

que

compõem

o

equipamento, como os cabos de força, condutores, capacitores, vidros,
interruptores e lâmpadas (Figura 5);
b)

remoção do óleo do compressor e do gás refrigerante: neste processo é
realizado o esvaziamento do circuito de refrigeração, ou seja, a retirada do
fluido de refrigeração e do óleo do compressor, através de um
equipamento de alta sucção (Figura 6);

c)

desmontagem do compressor: o compressor é removido do refrigerador ou
condicionador de ar ;

d)

encaminhamento para a máquina de reciclagem: os refrigeradores e/ou
condicionadores de ar são encaminhados através de uma esteira rolante
para o triturador (Figura 7);

e)

trituração dos componentes dos refrigeradores: A partir dessa etapa, o
processo é hermeticamente fechado na máquina recicladora, evitando o
escapamento de qualquer molécula de substância nociva ao meio
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ambiente e capturando o gás CloroFluorCarboneto (CFC) contido na
espuma de isolamento;
f)

sucção e processamento do gás: através de tubos hermeticamente
fechados o gás CFC é levado para um equipamento responsável pela
liquefação, separação e armazenamento do mesmo;

g)

separação dos metais: através de esteira imantada, os metais são
separados dos demais resíduos;

h)

fragmentos dos materiais triturados - metais, espuma, plástico: após a
separação dos metais, restam os fragmentos da espuma e do plástico que
são separados para a reciclagem;

i)

espuma - desgaseificação granulada: a espuma passa pelo processo de
desgaseificação,

e

em

seguida

é

granulada/peletizada

para

reaproveitamento;
j)

metais triturados: Os fragmentos dos metais são triturados e separados,
prontos para a reciclagem e fabricação de novos materiais.

Figura 5 – Etapas da manufatura reversa de geladeira Pré-desmonte
Fonte: Eco Harmonia (2011)
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Figura 6 – Etapas da manufatura reversa de geladeira Remoção do óleo compressor
Fonte: Revista Meio Ambiente Industrial (2011)

Figura 7 – Máquina recicladora de refrigeradores
Fonte: Revista Meio Ambiente Industrial (2011)

Com a PNRS o resíduo eletrodoméstico terá que ser reciclado na sua
totalidade. Ou seja, iniciativas, como as descritas acima, deverão multiplicar-se e os
resíduos eletrodomésticos deverão, por meio da implementação dos sistemas de
logística reversa, seguir para as recicladoras para retornarem como matéria-prima
ao processo produtivo. Essa obrigatoriedade presente na PNRS provavelmente
promoverá uma melhoria em todo o processo produtivo, desde o design, uma vez
que os produtos deverão ser fabricados de tal forma que facilite sua reciclagem, até
novas tecnologias que devem surgir no que diz respeito aos processos de
reciclagem em si.
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5.2.1 Logística reversa de pós-consumo
Uma das opções de gerenciamento de resíduos sólidos pós-consumo é a
Logística Reversa (LR). Segundo Hori (2010, p.46), vários autores apontam fatores
que motivam a Logística Reversa, tais como os três seguintes aspectos apontados
pelo grupo RevLog2:
1) legislação ambiental;
2) benefícios econômicos da LR x custos de disposição;
3) crescente conscientização ambiental dos consumidores.
Na visão de Saraiva (apud PATRIOTA, 2011), a logística reversa é uma
estratégia que permite o aumento de participação da empresa no mercado, a partir
de um programa de take back que cria condições para o retorno dos produtos após
o seu uso. A certeza de que um produto terá destinação ambientalmente adequada
após o seu uso pode proporcionar um retorno positivo maior deste consumidor, em
termos de avaliação da responsabilidade agregada à marca, de modo mais direto e
eficaz que a proporcionada por outros mecanismos de propaganda e marketing. “É
uma aposta no consumo consciente”.
A figura 8 ilustra o Processo Logístico Direto (matéria-prima, produção e
distribuição) e o Processo Logístico Reverso (retorno ao processo industrial como
matéria-prima secundária).

Figura 8 - Representação esquemática dos processos logísticos diretos e reversos
Fonte: Lacerda (2009, p.2)
2

RevLog é um grupo internacional de estudos sobre LR, coordenado pela Erasmus
University Rotterdam (http://www.fbk.eur.nl/OZ/REVLOG/welcome.html).
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A logística reversa pode ser considerada de duas formas: pós-venda (quando
há o retorno à cadeia de suprimentos por devolução do produto defeituoso ou
indesejado) ou pós-consumo (quando é encaminhado aos processos de descarte ou
processamento de resíduos).
No caso da Logística Reversa Pós-Consumo (LRPC), ela é caracterizada pelo
planejamento, controle e disposição final dos bens pós-consumo, que são aqueles
bens que estão no final de sua vida útil, devido ao uso. Essa vida útil pode ser
prolongada se outras pessoas virem neste mesmo bem, outras utilidades,
mantendo-o em uso por um determinado tempo adicional, como é o caso dos
eletrodomésticos, que, muitas vezes, passam por mais de um consumidor até ser
destinado à coleta de lixo urbano, podendo ser reciclado ou simplesmente
depositado em aterros sanitários, causando sérios impactos ao meio ambiente,
nesse caso (GUARNIERI, 2005 apud SOUZA; SÁ, 2007, p.6).
Os bens industriais apresentam ciclo de vida útil de algumas semanas, meses,
ou de muitos anos, como os casos de uma câmera descartável e de um
eletrodoméstico; porém, todos serão descartados e constituirão os resíduos pósconsumo ou simplesmente resíduos sólidos em geral. As diferentes formas de
processamento e comercialização dos resíduos pós-consumo ou de seus materiais
constituintes, desde a sua coleta até a sua reintegração ao ciclo produtivo como
matéria-prima secundária, são denominados como canais de distribuição reversos
de pós-consumo ou de logística reversa (LEITE, 2003 apud LAGARINHOS, 2004,
p.77).
Segundo Guarnieri (2005), um dos aspectos que geram vantagem
para a empresa que adota o processo de logística reversa é a
diferenciação por serviço, uma vez que atualmente, os varejistas
acreditam que os clientes valorizam as empresas que possuem
políticas mais liberais de retorno de produtos. Esta é uma vantagem
percebida onde os fornecedores ou varejistas assumem os riscos
pela existência de produtos danificados. Isto envolve, é claro, uma
estrutura para recebimento, classificação e expedição de produtos
retornados. Esta é uma tendência que se reforça pela existência de
legislação de defesa dos consumidores, garantindo-lhes o direito de
devolução ou troca (SOUZA; SÁ, 2007, p.7).

Na LRPC, segundo Hori (2010, p.47), os resíduos podem ser subdivididos em
dois grandes grupos: produtos e embalagens. As atividades que envolvem a LRPC,
conforme mostrado na figura 9, são as seguintes (FLEISCHMANN et al., 2000, p.657
apud HORI, 2010, p.47):

45

a)

coleta: disponibilização de meios de recebimento dos produtos a serem
descartados e encaminhados (inclui transporte e armazenagem);

b)

inspeção e seleção: análise e separação dos produtos, conforme
parâmetros determinados, direcionando-os para o reúso, reprocessamento
ou disposição;

c)

reprocessamento: transformação de um produto descartado em novo
produto,

componente

ou

matéria-prima

(reforma,

remanufatura

e

reciclagem)3;
d)

disposição: operações de incineração ou envio a aterros sanitários
controlados para os bens que não podem ser processados por motivos
técnicos ou econômicos;

e)

redistribuição / reúso: revenda dos produtos utilizados e descartados.

Figura 9 – Atividades típicas do processo Logístico Reverso Pós-Consumo (LRPC)
Fonte: Elaborado pela autora com dados de Hori (2010, p.48)

Todas as atividades da LRPC têm um custo operacional. O quadro 8, mostra
quais são os custos para cada uma destas atividades.
Apesar dos custos relacionados no quadro 8, por meio de esforços e
desenvolvimento tecnológico, pode-se conseguir que a LRPC traga retorno
3

Reforma: é a estratégia de estender o uso dos produtos através de reparo. Remanufatura
considera o processo de desestruturação do produto para reutilizar seus componentes em
outros produtos. Reciclagem é o tratamento, recuperação e reprocessamento dos materiais
contidos no produto ou componentes transformando-os em matérias-primas para novos
produtos.
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financeiro às empresas, principalmente considerando-se o caso dos resíduos
eletrônicos, uma vez que possibilitam a reutilização de embalagens devolvidas, o
reaproveitamento de materiais para a produção, além da venda de seus
componentes (alguns de alto valor agregado - ouro, cobre etc.).
A partir de 23 de dezembro de 2010, com a regulamentação da PNRS (Decreto
Federal nº7.404), a LRPC passa a ser ferramenta obrigatória no que diz respeito à
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e deve ser
implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos (BRASIL,
2010a). Isso vale dizer que as empresas, incluindo o varejo de eletrodomésticos,
terão que colocar em prática ações que promovam a implementação dos sistemas
de logística reversa pós-consumo (a Logística Reversa Pós-Venda - LRPV) já era
prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990). Assim sendo, impulsionará o desenvolvimento tecnológico
promovendo melhorias no gerenciamento de resíduos sólidos de eletrodomésticos.
Outra possível decorrência desse fato será a otimização de embalagens, por parte
da indústria.

ATIVIDADES / ITENS DE CUSTOS

DESCRIÇÃO

Inspeção e Seleção

Coleta

continua

• Embalagens e dispositivos de
movimentação
• Armazém
• Veículos de Transporte

Pagamento pela movimentação de um bem entre
pontos geográficos, incluindo-se os custos de
mãos de obra; aquisição, manutenção,
combustível,
seguro,
licenciamento
e
depreciação
do
veículo
de
transporte;
equipamentos de movimentação e instalação do
armazém. Inclui também o custo de capital.

Centro de Inspeção e Seleção
Mão de Obra
Armazém
Ferramentas e equipamentos
de inspeção

Envolve o desembolso para instalação do centro
de recebimento de resíduos, custo de capital
investido ou aluguel do centro; aquisição e
manutenção de equipamentos para testes e
salários dos profissionais capacitados para
realizar as inspeções e seleções. Para
armazenagem, envolvem os custos com mão de
obra, aquisição, manutenção e depreciação dos
equipamentos de movimentação.

•
•
•
•
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ATIVIDADES / ITENS DE CUSTOS

DESCRIÇÃO

Reúso

• Mão de Obra
• Embalagem
• Armazém

Reprocessamento

•
•
•
•
•
•

Disposição

• Tarifas de incineração e/ou
aterramento em locais
controlados

Redistribuição

conclusão

•
•
•
•

Centro de reprocessamento
Materiais
Energia
Mão de obra
Ferramentas
Equipamentos

Equipamentos de manuseio
Armazém
Veículos de transporte
Mão de obra

Em geral, composto pelos custos de inspeção
dos produtos, desembolsos das embalagens
para acondicionamento dos produtos a serem
revendidos e o salário da mão de obra para
manuseio.

Composto pelo desembolso para disponibilizar e
manter instalações, equipamentos, custo de
capital, materiais, energia, mão de obra, entre
outros, para efetuação dos processos.

Envolve o desembolso com as tarifas de
incineração, de transporte e/ou aterramento dos
resíduos.
Valores despendidos para disponibilizar mão de
obra, equipamentos de manuseio, embalagens,
armazenamento e transporte dos produtos,
componentes e matérias-primas resultantes das
atividades de reprocessamento e reuso.

Quadro 8 – Descrição dos itens de custos das atividades de LRPC
Fonte: Modificado de Hori (2010, p.50)

Conforme se constata pelo quadro 8, o custo de transporte está presente em
vários dos itens de custo citados, portanto representará um dos maiores custos da
LRPC. Isso posto, cabe ressaltar que a divisão destes custos gerará prováveis
discussões no que diz respeito à divisão proposta pela PNRS.
5.2.2 O Ciclo de Vida do Produto da Cadeia de Eletrodomésticos
O ciclo de vida do produto é constituído pela extração, processamento da
matéria-prima, manufatura, transporte, distribuição, uso, reuso, manutenção e
disposição final. Ele permite uma visão dos diversos impactos provocados ao meio
ambiente, possibilitando a identificação das medidas mais adequadas do ponto de
vista ambiental e econômica para sua minimização. A avaliação do ciclo de vida de
um produto constitui-se, então, em uma técnica de gerenciamento ambiental e de
desenvolvimento sustentável (CHEHEBE, 1998 apud SOTO; ARICA, 2005).
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No caso da empresa de eletrodomésticos, o lançamento contínuo de novos
produtos vem se constituindo uma estratégia de concorrência, dentro dos seus
mercados de atuação. Evidencia-se com esses resultados o caráter dinâmico da
indústria de eletrodomésticos, inclusive na formação de hábitos de consumo. Ao
oferecer novas facilidades ao consumidor, as empresas vão, na medida em que
essas facilidades se tornam hábitos de consumo, criando novas necessidades no
mercado. O poder de influenciar os hábitos de consumo, nesse caso, é exercido de
forma legítima pelas empresas, pois o consumidor é quem opta por ter ou não a
facilidade oferecida.
Em relação à lealdade do consumidor, há comportamentos diferentes de
acordo com a classe social. O consumidor das classes A e B são leais à marca e à
qualidade, enquanto o consumidor das classes C e D são leais ao custo.
O avanço da tecnologia, o design, o consumismo e a necessidade de diminuir
os custos produtivos levaram o fabricante a optar em manufaturar produtos menos
robustos (com expectativa do ciclo de vida menos longa), mais enxutos com o
propósito de ter um preço competitivo e ao mesmo tempo é um convite ao
consumidor para trocar o seu aparelho mesmo em funcionamento por um mais
sofisticado de uma geração mais moderna e com mais recursos.
Os bens industriais apresentam ciclos de vida que variam de algumas semanas
a algumas décadas, classificando-se em bens descartáveis, semiduráveis ou
duráveis, que são disponibilizados pela sociedade ao término de sua utilidade
original (LEITE, 2003). O ciclo de vida do produto se encerra com o seu descarte
final de forma segura, podendo, dentro do ciclo de vida, ter sido recuperado,
remanufaturado e retornado ao mercado. Também suas partes ou subpartes podem
ter sido reaproveitadas ou recicladas (BOWERSOX; CLOSS, 2001 apud GARCIA,
2006).
Na visão de Manzini e Vezzoli (2005 apud BAENAS; CASTRO, 2007, p.1),
defini-se a vida de um produto como o conjunto de atividades e processos, cada um
absorvendo certa quantidade de matéria e de energia, operando uma série de
transformações e liberando emissões de natureza diversas. Tais processos se
agrupam nas diversas fases dos ciclos de vida de um produto, conforme figura 10.
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Figura 10 – Representação esquemática das fases do ciclo de vida de um produto
Fonte: Manzini e Vezzoli (2005 apud BAENAS; CASTRO, 2007)

Os processos citados na figura 10 foram assim descritos por Manzini e Vezzoli
(2005 apud BAENAS; CASTRO, 2007, p.1):
a) pré-produção: fase em que são introduzidos os materiais, isto é, as
matérias-primas

semi-elaboradas,

utilizadas

para

a

produção

dos

componentes;
b) produção: fase em que os materiais são elaborados para o uso, envolvendo
a transformação dos materiais, a montagem e o acabamento.
c) distribuição: fase que envolve a embalagem, o transporte e a armazenagem;
d) uso: fase de atendimento da finalidade do produto, para que ele foi
produzido atendendo as necessidades de seus usuários;
e) descarte: É o momento da eliminação do produto. Nesta fase, abre-se uma
série de opções sobre o destino final. Quando se trata desta fase entra a
Logística Reversa, onde procurará dar ao produto o final mais adequado.
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6 A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS)
Após aproximadamente 20 anos de tramitação, foi aprovada, no dia 02 de
agosto de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº
12.305/2010). A PNRS representa um grande passo, uma vez que o Brasil não
possuía, até então, uma legislação unificada para o gerenciamento dos seus
resíduos sólidos. Ao longo da história brasileira foram sendo criadas diversas leis,
nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, em função das necessidades gerais ou
de especificidades de cada região. Tem-se, por exemplo, a Política Estadual de
Resíduos Sólidos de São Paulo, de 16 de março de 2006, que “[...] define princípios
e diretrizes, objetivos, instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de
resíduos sólidos” (SÃO PAULO, 2006). Segundo Machado Filho (2007), a lei está
fundamentada em princípios do Direito Ambiental, entre outros, o princípio da
responsabilidade – esse princípio refere-se à responsabilidade pela gestão dos
resíduos gerados.
A PNRS também incorpora o princípio da responsabilidade, mas de modo
diferente do que é apresentado na Política Estadual, uma vez que a
responsabilidade não é apenas pela gestão dos resíduos gerados, mas, também,
pelo ciclo de vida do produto. Outra novidade da Política Nacional em comparação à
Estadual é o compartilhamento desta responsabilidade. A Lei Estadual compartilha
apenas a gestão; já a Lei Nacional compartilha, além da gestão, a responsabilidade
pelo ciclo de vida do produto.
A responsabilidade, em ambas as Leis, está diretamente relacionada com outro
conceito - o conceito de “gerador do resíduo”. O quadro 9 mostra as definições
apresentadas em ambas as Políticas.

Política
Política Estadual de
Resíduos Sólidos
(PERS)
Política Nacional de
Resíduos Sólidos
(PNRS)

Gerador de Resíduo Sólido
Órgão Municipal ou entidade responsável pela coleta, pelo
tratamento e pela disposição final dos resíduos urbanos.
Pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que
geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas
incluído o consumo.

Quadro 9 – Conceituação de gerador de resíduos: PERS x PNRS
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Brasil (2010b) e São Paulo (2006)
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As definições apresentadas no quadro 9 evidenciam a diferença no que diz
respeito ao conceito de gerador de resíduos, uma vez que na Lei Estadual os
geradores são os órgãos municipais e os titulares de limpeza pública, responsáveis,
então, pela gestão dos resíduos; já na Lei Nacional, os geradores são todas as
pessoas físicas e jurídicas, do setor público ou privado, compartilhando não apenas
a gestão, mas a responsabilidade por todo ciclo de vida do produto. Esse conceito
de responsabilidade compartilhada entre todos os geradores de resíduos é, portanto,
um dos grandes avanços desta Lei.
Para Jardim (2010), a Política Nacional de Resíduos Sólidos “[...] abre novas
perspectivas para a destinação correta de materiais e, ao mesmo tempo, impõe
enormes desafios a todos os envolvidos, além de exigir uma ampla mobilização do
governo, empresas, organizações e cidadãos”.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) convoca todos para
a elaboração do plano de gestão integrada do lixo, preferencialmente
compartilhada pelo poder local, setor privado e sociedade civil. A
partir desse diálogo, surgirão as regras e normas (leis e decretos
municipais), os convênios e acordos setoriais, as parcerias públicoprivadas (PPP), a informação para a sociedade, a formação
profissional dos servidores municipais, a comunicação interna e
externa, a educação ambiental formal e informal e a fiscalização
efetiva (com orientação e punição). Parece uma utopia, mas será
possível com a contribuição de todos os geradores de lixo
(MENEZES, 2010).

A PNRS reúne, segundo Jardim (2010), conceitos modernos, tais como:
responsabilidade compartilhada; gestão integrada; sistema declaratório anual;
acordos setoriais; ciclo de vida do produto; não-geração, redução, reutilização,
reciclagem e tratamento dos resíduos, bem como logística reversa; princípios do
direito ambiental; a elaboração de planos de gestão (na esfera Nacional, dos
Estados e Municípios) e de gerenciamento (pelo setor empresarial); e o destaque
para a inclusão social, por meio do fortalecimento das cooperativas de catadores.
Um dos temas mais debatidos desde a criação da PNRS, segundo Peixoto
(2011), é a logística reversa que retorna ao setor empresarial os resíduos vinculados
ao seu processo produtivo, para reaproveitamento, tratamento ou disposição final
adequada dos resíduos e embalagens. “Entretanto, é vital que a sociedade e os
cidadãos iniciem o processo reverso para que seja logrado êxito no sistema”, reforça
o autor.
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A logística reversa, segundo Brasil (2010b), é uma das ferramentas para a
implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.
Para garantir esta implementação, o regulamento fixa o dever dos consumidores de
acondicionarem adequadamente os resíduos reutilizáveis e recicláveis sempre que
houver o sistema de logística reversa ou coleta seletiva implantada pelos municípios.
A forma e os prazos para a implementação da logística reversa serão
definidos posteriormente, por intermédio de acordos setoriais
(precedidos de editais de chamamento dos setores), regulamentos
específicos (com previsão de audiência pública) ou termos de
compromissos firmados entre o setor privado e o Poder Público.
(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE
SANEAMENTO, 2011).

Após quase cinco meses da aprovação da PNRS, foi assinado o Decreto
Federal no 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei Federal
nº12.305, de 2 de agosto de 2010, e cria o Comitê Interministerial da Política
Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos
Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências (BRASIL, 2010a).
O Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa
será responsável pelo cronograma de implementação dos sistemas de logística
reversa e pelo lançamento de editais com definição de metas, agentes, prazos para
acordos setoriais e metodologias para avaliação do impacto social e econômico do
gerenciamento proposto. Serão enfocados, prioritariamente, seis tipos específicos
de resíduos: agrotóxicos, seus resíduos e embalagens (e outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso previsto em lei ou regulamento,
em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente
(Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Único
de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), ou em normas técnicas); pilhas e
baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; produtos
eletroeletrônicos e seus componentes. Caso não haja acordos setoriais, o Governo
poderá regulamentar, por decreto, esses sistemas (COSTA, 2011).
As normas estaduais e municipais sobre resíduos sólidos continuam a valer,
porém, segundo Costa (apud IGNACIO, 2011), “[...] tais normas regionais só não
podem colidir com a política nacional, mas elas podem, sim, ser mais restritivas”.
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Para garantir a efetividade da Lei, o decreto transformou em infração
administrativa ambiental o descumprimento pelo consumidor das
obrigações relacionadas à coleta seletiva e logística reversa. Ao
cometer a infração, em uma primeira vez, o consumidor estará
sujeito à penalidade de advertência. Na hipótese de reincidência, o
consumidor poderá, entretanto, sofrer autuação e multa em valores
que variam de R$ 50 a R$ 500 (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO, 2011).

Nos quadros 10 e 11, respectivamente, são apresentados os pontos de
destaque da Lei Federal no 12.305/2010 (BRASIL, 2010b) e do Decreto Federal
n 7.404/2010

(BRASIL,

2010a)

no

que

diz

respeito

às

implicações

da

responsabilidade compartilhada pelo segmento de eletrodomésticos.

TÓPICOS

Título I
Capítulo II Definições

Título II
Capítulo II - Dos
Princípios e
Objetivos

Capítulo III
Seção II - Da
Responsabilidade
Compartilhada
(Continua)

DESTAQUES DA LEI FEDERAL No 12.305/2010
continua
I
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;
XII Logística reversa: 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;
XVII Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 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, nos
termos desta Lei;
Art. 6o - São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:
VII A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida;
o
Art. 7 - São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:
XII Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos;
XIII Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;
Art. 30 - É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada,
abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os
consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos
previstos nesta Seção. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos tem por objetivo, entre outros:
I
Compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os
processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão
ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;
II
Promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a
sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;
III Reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a
poluição e os danos ambientais;
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TÓPICOS

Capítulo III
Seção II - Da
Responsabilidade
Compartilhada

DESTAQUES DA LEI FEDERAL No 12.305/2010
conclusão
Art. 33 - São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de, entre
outros:
I
Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as
regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou
regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do
SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;
II
Pilhas e baterias;
III Pneus;
IV Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V
Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
o
§4 - Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos
comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se
referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto
o
de logística reversa, na forma do §1 .
o
§5 - Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos
fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou
devolvidos na forma dos §§ 3o e 4o.
§6o - Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente
adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o
rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na
forma estabelecida pelo órgão competente do SISNAMA e, se houver, pelo
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.

Quadro 10 – Implicações da Responsabilidade Compartilhada na PNRS
Fonte: Modificado de Brasil (2010b)

TÓPICOS

DESTAQUES DO DECRETO FEDERAL No 7.404/2010
continua

Capítulo I - Das
Disposições Gerais

Art. 5 - Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,
consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo
de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos.
Parágrafo único - A responsabilidade compartilhada será implementada de
forma individualizada e encadeada.
o
Art. 6 - Os consumidores são obrigados, sempre que estabelecido sistema
de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos ou quando instituídos sistemas de logística reversa na forma do art.
15, a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos
sólidos gerados e a disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos
reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução.
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TÓPICOS

DESTAQUES DO DECRETO FEDERAL No 7.404/2010
continuação

Capítulo III - Da
Logística Reversa
(Continua)

Capítulo III - Da
Logística Reversa
(Continuação)

Art. 13 - A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e
social caracterizado pelo 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.
Art. 15 - Os sistemas de logística reversa serão implementados e
operacionalizados por meio dos seguintes instrumentos:
I
Acordos setoriais;
II
Regulamentos expedidos pelo Poder Público; ou
III
Termos de compromisso.
o
§2 - Com o objetivo de verificar a necessidade de sua revisão, os acordos
setoriais, os regulamentos e os termos de compromisso que disciplinam a
logística reversa no âmbito federal deverão ser avaliados pelo Comitê
Orientador referido na Seção III em até cinco anos contados da sua entrada
em vigor.
Art. 18 - Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos
produtos referidos nos incisos II, III, V e VI do art. 33 da Lei No 12.305, de
2010, bem como dos produtos e embalagens referidos nos incisos I e IV e no
o
§1 do art. 33 daquela Lei, deverão estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso
pelo consumidor.
§2o - Para o cumprimento do disposto no caput, os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes ficam responsáveis pela realização da logística
reversa no limite da proporção dos produtos que colocarem no mercado
interno, conforme metas progressivas, intermediárias e finais, estabelecidas
no instrumento que determinar a implementação da logística reversa.
Seção II - Dos Instrumentos e da Forma de Implantação da Logística Reversa
Art. 19 - Os acordos setoriais são atos de natureza contratual, firmados entre
o Poder Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou
comerciantes, visando à implantação da responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida do produto.
Art. 30 - Sem prejuízo do disposto na Subseção I (dos Acordos Setoriais), a
logística reversa poderá ser implantada diretamente por regulamento,
veiculado por decreto editado pelo Poder Executivo.
Art. 31 - Os sistemas de logística reversa estabelecidos diretamente por
decreto deverão ser precedidos de consulta pública, cujo procedimento será
estabelecido pelo Comitê Orientador.
Art. 32 - O Poder Público poderá celebrar termos de compromisso com os
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes referidos no art. 18,
visando o estabelecimento de sistema de logística reversa:
I Nas hipóteses em que não houver, em uma mesma área de
abrangência, acordo setorial ou regulamento específico, consoante
estabelecido neste Decreto; ou
II Para a fixação de compromissos e metas mais exigentes que o
previsto em acordo setorial ou regulamento.
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DESTAQUES DO DECRETO FEDERAL No 7.404/2010

TÓPICOS

conclusão

Seção III - Do
Comitê Orientador
para
Implementação de
Sistemas de
Logística Reversa
(Continua)

Art. 33 - Fica instituído o Comitê Orientador para Implantação de Sistemas de
Logística Reversa - Comitê Orientador, com a seguinte composição:
I Ministro de Estado do Meio Ambiente (presidência);
II Ministro de Estado da Saúde;
III Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior;
IV Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e
V Ministro de Estado da Fazenda.
§2o - O Ministério do Meio Ambiente exercerá a função de secretariaexecutiva do Comitê Orientador e expedirá os atos decorrentes das decisões
do colegiado.

Quadro 11 – Implicações da Responsabilidade Compartilhada no Decreto No 7.404
Fonte: Modificado de Brasil (2010a)

Conforme citado anteriormente, a responsabilidade compartilhada é uma das
grandes novidades da PNRS, mas será, também, um dos seus maiores desafios.
Conforme destacado no quadro 10, ela objetiva compatibilizar interesses
econômicos e sociais, desenvolvendo estratégias sustentáveis, além de promover o
aproveitamento de resíduos (por meio da logística reversa) e reduzir a geração, o
desperdício, a poluição e os danos ambientais. Isso tudo num cenário onde será
compartilhada a responsabilidade entre todos os atores (públicos, privados, pessoas
físicas e jurídicas).
O cenário dos resíduos sólidos deve sofrer um avanço qualitativo. A criação e
regulação de um regime de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do
produto,

envolvendo

fabricantes,

importadores,

distribuidores,

comerciantes,

consumidores e os titulares de serviço público de limpeza urbana e manejo de
resíduos são passos importantes para este avanço. Uma das principais ferramentas
de ação deste plano será a implementação dos sistemas de logística reversa, que é
principal ferramenta da responsabilidade compartilhada. Esta implementação, por
sua vez, promoverá um avanço do setor de reciclagem, em especial, do resíduo de
eletroeletrônicos.
O Decreto, conforme destacado no quadro 11, cria ferramentas para auxiliar a
implementação da responsabilidade compartilhada, como o Comitê Orientador para
Implementação de Sistemas de Logística Reversa, e instrumentos, como os Acordos
Setoriais, Regulamentos e Termos de Compromisso. Resta saber se essas
ferramentas e instrumentos, por serem compostos e gerenciados majoritariamente
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pelo poder público, em detrimento de corpo técnico, auxiliarão de fato a
implementação da responsabilidade compartilhada ou serão demasiadamente
burocráticos, emperrando o processo em si.
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na seção 2, o objetivo principal desta pesquisa é analisar o item da
Responsabilidade Compartilhada, descrito na seção II - artigos 30 a 36 - da PNRS
(BRASIL, 2010b), no que diz respeito à implementação da responsabilidade
compartilhada pelo resíduo pós-consumo do segmento de eletrodomésticos.
Para tanto, foi elaborado um questionário (Apêndice A) com o intuito de coletar
subsídios para esta análise. A escolha das questões foi feita de tal forma que
abordasse alguns aspectos gerais da PNRS, para se conhecer o grau de
conhecimento e entendimento da Lei pelos entrevistados, e alguns aspectos
específicos, no que diz respeito ao item da responsabilidade compartilhada. Sendo
assim, formam abordados os seguintes aspectos:
a) Questão 01: Facilidade de entendimento da PNRS;
b) Questão 02: Grau de clareza do item Responsabilidade Compartilhada;
c) Questão 03: Abrangência do item Responsabilidade Compartilhada;
d) Questão 04: A importância da existência do Comitê Orientador para
Implementação de Sistemas de Logística Reversa;
e) Questão 05: A garantia da implementação da logística reversa por meio de
instrumentos (acordos setoriais, regulamentos e termos de compromisso);
f) Questão 06: Os objetivos da Responsabilidade Compartilhada;
g) Questão 07: Dificuldade para consumidores, comerciantes e fabricantes
cumprirem suas responsabilidades quanto à implementação dos sistemas
de logística reversa;
h) Questão 08: Compartilhamento do custo de implementação dos sistemas de
logística reversa;
i) Questão 09: Ações dos comerciantes para garantia da implementação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;
j) Questão 10: Ações dos fabricantes para garantia da implementação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;
k) Questão 11: Relação tempo/quantidade de resíduo com adequada
destinação pós-consumo;
l) Questão 12: Exemplos de experiências de Logística Reversa e/ou
Responsabilidade Compartilhada de outros países com potencial de
sucesso no Brasil.
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O critério utilizado para escolha dos respondentes, descritos no quadro 12,
levou em consideração o objetivo geral da pesquisa e mais especificamente os itens
B e C dos objetivos específicos, selecionando pessoas que direta e indiretamente
estão envolvidas na área ambiental, de preferência com o segmento eletrodoméstico
e/ou com a PNRS.

Grupos
Respondentes
Consumidores
(RC)

Quantidade

Descrição

10

Pessoas de nível superior que tenham algum
conhecimento e/ou afinidade na área ambiental.

Funcionários de empresas comerciantes de
eletrodomésticos que atuam direta ou indiretamente
10
com gerenciamento de resíduos sólidos destes
estabelecimentos.
Funcionários
de
empresas
fabricantes
de
Respondentes
eletrodomésticos que atuam direta ou indiretamente
10
Indústria (RI)
com gerenciamento de resíduos sólidos destes
estabelecimentos.
Consultor, Acadêmico e Político que atua na área
Respondentes
10
ambiental com foco direto ou indireto em
Especialistas (RE)
gerenciamento de resíduos sólidos.
Funcionários dos Órgãos de Meio Ambiente e de
Respondentes
Concessionárias de Limpeza Urbana que atuam
Órgãos de Meio
10
direta ou indiretamente com gerenciamento de
Ambiente (RO)
resíduos sólidos.
TOTAL
50
Quadro 12 – Informações gerais dos grupos de entrevistados
Fonte: Autoria própria
Respondentes
Varejo (RV)

Conforme descrito no quadro 12, foram escolhidas pessoas que trabalham
direta ou indiretamente na área ambiental, com capilaridade com o segmento
eletrodoméstico e/ou com a PNRS, com exceção do grupo consumidores, que
deveria ter ao menos conhecimento e/ou afinidade com o assunto. Optou-se por
uma seleção criteriosa objetivando uma análise mais consistente, uma vez que o
número total de respondentes, 50 pessoas ao todo, não seria representativo em
termos quantitativos, mas em termos qualitativos é possível considerar as respostas
de forma a representarem uma tendência.
O questionário foi encaminhado via email a todos os respondentes
selecionados, os quais também responderam via email. O contato foi realizado
primeiramente por telefone, e, posteriormente, via email, já com o envio da carta de
encaminhamento (Apêndice B) e do questionário anexado. Foi respondido 01 (um)
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questionário por empresa e por instituição. Abaixo estão descritos os grupos de
respondentes:
•

Grupo Varejo: Grupo Pão de Açúcar; Casas Bahia; Pernambucanas;
Carrefour; Ponto Frio; Martins; Lojas Baú; Fast Shop; Cybelar e Gouvêa
de Souza.

•

Grupo Indústria: Philips; Mabe; Sony; H-Buster; LG; Mondial; Whirlpool;
Panasonic; Electrolux e Grupo SEB.

•

Grupo Especialistas: Descarte Certo; BMS Empresarial; Menos Lixo;
Advogado Ambiental (2); Engenheiro Ambiental; Biólogo (3) e Geógrafo
(1).

•

Grupo Órgãos do Meio Ambiente: Instituto Ambiental do Paraná (IAP);
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb); Secretaria
de Meio Ambiente do Ceará (Semace); Secretaria de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia (Sedur); Fundação Maio Ambiente do Estado
de Santa Catarina (Fatma), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e pessoas
ligadas aos Órgãos do Meio Ambiente (OMA) (4).

•

Grupo Consumidores: psicólogas (2), engenheiros (3), advogada (1),
jornalista (1), administrador (1), dona de casa (1) e químico (1).

Todas as questões, com exceção de uma (a questão 11), foram de múltipla
escolha. Ao final do questionário foi reservado um espaço para eventuais
comentários (Apêndice C). Os resultados obtidos estão a seguir, demonstrados,
primeiramente, por grupo de respondentes, e, posteriormente, por questão.
As tabelas 2 a 6 apresentam um resumo das alternativas apontadas pelo
grupo de respondentes, respectivamente, da indústria (RI), do varejo (RV),
consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de meio ambiente (RO).
Os quadros 13 a 17 apresentam a síntese da análise dos gráficos e das
observações

descritas

pelos

respondentes,

demonstrados

por

grupo

de

respondentes, respectivamente, da indústria (RI), do varejo (RV), consumidores
(RC), especialistas (RE) e órgãos de meio ambiente (RO).
As Figuras 11 a 22 apresentam a síntese da análise dos gráficos e das
observações descritas pelos respondentes, demonstrados por questão, de 01 a 12.
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7.1 Resultados Obtidos
Tabela 2 – Síntese das alternativas assinaladas pelos respondentes da Indústria
RESPONDENTES DA INDÚSTRIA (RI)
QUESTÃO
Q-01
Q-02
Q-03
Q-04
Q-05
Q-06
Q-07
Q-08
Q-09
Q-10
Q-11
Q-12

RI-01
b
a
b
a
ac
bcef
132
b
cef
abcdef
10/15
30/40
b

RI-02
b
c
b
c
a
ade
321
f
abce
bce
10/25
60/80
b

RI-03
b
b
b
a
a
ceg
333
a
abcef
abcef
25/50
100/b

RI-04
b
b
b
a
ab
abd
132
b
abcde
abcef
20/35
50/80
b

RI-05
B
B
B
A
A
ebceg
123
B
acef
abcef
5/10
40/75
A

RI-06
a
b
a
a
bc
abdeg
322
b
cdf
abcde
3/5
10/20
a

RI-07
b
c
b
a
ac
bdeg
321
b
abcdf
abcef
5/10
20/50
b

RI-08
b
c
c
a
a
afg
321
a
cef
ef
2/5
10/30
b

RI-09
b
b
b
a
a
b
123
a
cef
bcef
nr¹
b

RI-10
b
c
a
a
e
bceg
321
a
cdef
abcef
5/15
30/50
b

Fonte: Elaborado pela autora
Não-respondido

Tabela 3 – Síntese das alternativas assinaladas pelos respondentes do varejo
RESPONDENTES DO VAREJO (RV)
QUESTÃO
Q-01
Q-02
Q-03
Q-04
Q-05

RV-01
b
c
b
a
b

RV-02
c
c
c
c
b

RV-03
a
b
a
c
e

RV-04
b
b
b
a
abc

RV-05
b
b
b
a
ab

RV-06
b
b
b
a
e

Q-06

adfg

b

bcd

bcdeg

ade

aceg

Q-07
Q-08
Q-09
Q-10

321
g
abcef
abcdef
5/20
60/80
a

312
a
abcd
abcdeh
10/15
30/50
a

321
d
abcef
abcef
10/20
40/50
a

321
d
abcdef
abcdef
10/15
30/45
a

321
d
abcdef
abcdef
5/15
40/70
a

333
d
abf
bcef

Q-11
Q-12

Fonte: Elaborado pela autora
Não-respondido

nr¹
a

RV-07
b
c
b
a
ac
abcdef
g
321
f
cdef
abcdef
10/20
50/70
b

RV-08
b
c
b
a
ab

RV-09
b
c
b
c
e

RV-10
b
b
c
a
ab

abdefg

abdefg

bdefg

132
a
abcdef
abcdef
10/20
30/50
a

nr¹
c
def
acdef
10/15
40/70
a

122
d
abcdef
abcdef
1/4
20/80
b
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Tabela 4 – Síntese das alternativas assinaladas pelos respondentes consumidores
RESPONDENTES CONSUMIDORES (RC)
QUESTÃO
Q-01
Q-02
Q-03
Q-04
Q-05
Q-06
Q-07
Q-08
Q-09
Q-10
Q-11
Q-12

RC-01
b
b
b
a
e
cdeg
132
b
ce
bef
5/7
20/50
b

RC-02
a
b
b
a
e
adefg
231
b
bcdef
abcdf
5/10
30/60
a

RC-03
c
c
b
b
ab
dg
312
e
ab
abcdef
0/0
20/40
a

RC-04
b
c
c
a
a
acdeg
321
d
acdf
abcef
10/30
50/70
b

RC-05
B
C
B
A
E
B
321
F
abcdef
abcdef
10/25
50/80
B

RC-06
c
b
a
a
e
bdeg
132
d
abcde
abdef
0/0,5
5/20
b

RC-07
b
b
b
a
abc
cdeg
123
d
abcdef
abcdef
10/30
40/100
a

RC-08
a
b
a
a
b
b
231
b
c
d
30/45
60/70
a

RC-09
a
a
a
a
c
bcg
321
g
abcdef
abcdef
10/15
25/50
a

RC-10
c
b
b
a
ab
abdg
123
b
abcdef
abcdef
1/3
15/50
a

Fonte: Elaborado pela autora
Tabela 5 – Síntese das alternativas assinaladas pelos respondentes especialistas
RESPONDENTES ESPECIALISTAS (RE)
QUESTÃO
Q-01
Q-02
Q-03
Q-04
Q-05
Q-06
Q-07
Q-08

RE-01
a
b
a
a
ab
adeg
321
g

RE-02
b
b
b
a
b
h
123
b

RE-03
b
c
c
b
b
abe
312
d

Q-09

abfh

ac

abcdef

Q-10

acefh
3/5
10/40
b

b

abcdefh

RE-04
b
b
c
a
e
beg
321
b
abcde
f
abcde

nr¹

nr¹

nr¹

b

b

a

Q-11
Q-12

RE-05
b
c
c
a
e
bcef
321
a

RE-06
b
b
b
a
b
bce
132
d

RE-07
a
c
c
b
b
e
132
c

RE-08
a
a
a
a
ac
bcdefg
321
d

RE-09
b
a
a
b
d
bc
321
g

RE-10
a
b
b
a
a
bdefg
321
d

h

abcdef

b

abcdefh

abcef

abcdf

abcef
15/20
40/60
a

abcdef

a
1/1
5/25
b

abcdefh
2/10
40/80
a

abcef
1/3
6/10
b

abcdf

nr¹
b

nr¹
b

Fonte: Elaborado pela autora
Não-respondido
Tabela 6 – Síntese das alternativas assinaladas pelos respondentes dos órgãos de meio ambiente
RESPONDENTES DOS ÓRGÃOS DE MEIO AMBIENTE (RO)
QUESTÃO
Q-01
Q-02
Q-03
Q-04
Q-05

RO-01
b
c
b
c
a

Q-06

c

Q-07
Q-08

312
d

Q-09

d

Q-10

d

Q-11

nr¹

Q-12

a

RO-02
a
a
a
a
e
abcdef
g
321
b
abcdef
h
abcdfh
10/20
50/100
a

Fonte: Elaborado pela autora
Não-respondido

RO-03
b
b
c
b
e
cdeg
123
a

RO-04
a
a
a
a
e
abcdef
g
122
b

RO-05
b
b
b
a
a

RO-06
c
c
c
a
e

RO-07
a
b
b
a
a

RO-08
a
a
a
a
e

RO-09
b
b
b
a
e

RO-10
a
b
b
a
e

bde

h

bcg

abcg

bce

abeg

123
g

213
g

321
d

321
d

213
d

132
d

bd

abdef

abcdef

abcf

abde

abcde

bcef

abcef

abc
5/5
10/25
a

abcdef
10/20
40/70
b

abcdef
0/5
10/20
b

abcef
0/0
5/15
b

abdf
2/5
20/50
a

abd
10/25
50/100
b

bdef
5/10
20/30
b

abcef
5/10
20/40
b
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QUESTÃO

DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTE DA INDÚSTRIA)
continua

A grande maioria dos respondentes da indústria considera
a Lei 12.305 regular no que diz respeito ao entendimento,
pois, apesar de a considerarem fácil, sua implantação
será difícil devido à abrangência e complexidade.
Esperava-se que a regulamentação fosse esclarecer
vários pontos, o que não aconteceu.

Metade dos respondentes da indústria considera o grau
de clareza regular, porém alguns o consideram fraco
devido alguns temas estarem descritos de maneira muito
genérica.

A maioria dos respondentes da indústria considera o grau
de abrangência regular, poucos o consideram bom e uma
pequena minoria o considera fraco.

Quase a totalidade dos respondentes da indústria
considera importante a existência do comitê orientador de
logística reversa, uma vez que promoverá a implantação
do sistema de LR e de ações específicas e diferenciadas.
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QUESTÃO

DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTE DA INDÚSTRIA)
continuação

Todos os instrumentos foram citados como importantes
para a garantia da responsabilidade compartilhada (RC),
pelos respondentes da indústria, mas com nítido destaque
para os acordos setoriais, que permitirão uma negociação
mais aberta entre os participantes.

Os objetivos que os respondentes da indústria acreditam
que serão satisfatoriamente alcançados em 5 anos são:
aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para
a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;
desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo
de produtos derivados de materiais reciclados e
recicláveis;
incentivo
as
boas
práticas
de
responsabilidade socioambiental.
QUESTÃO 07 (RI)

Pelas características culturais do consumidor brasileiro,
de doação e/ou venda dos eletrônicos, além da falta de
informação, os respondentes da indústria acreditam que
este será o segmento com maior dificuldade no que diz
respeito ao encadeamento da implementação do sistema
de logística reversa pós-consumo.

Metade dos respondentes da indústria acha que a
porcentagem do custo de implementação deve ser
dividida entre a indústria e o varejo, seguido de 1/3 para
cada parte (indústria, varejo e consumidor).

65

QUESTÃO

DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTE DA INDÚSTRIA)
conclusão

Os respondentes da indústria entendem que devem ser
adotadas todas as ações elencadas, com destaque para a
disponibilização de postos de entrega de resíduos
eletrodomésticos reutilizáveis e recicláveis nas lojas;
devolução aos fabricantes dos produtos e embalagens
listados no Art. 33; promoção de ações de educação e
conscientização ambiental nas lojas. A ação menos citada
foi a de atuar em parceria com cooperativas e outras
formas de associação de catadores de materiais
recicláveis.

Os respondentes da indústria entendem que devem ser
adotadas todas as ações elencadas, com menos peso
para “atuar em parceria com cooperativas e outras formas
de associação de catadores de materiais recicláveis”.

QUESTÃO 11 (RI)

Todos os respondentes da indústria acham que no 1o ano
a implementação da responsabilidade compartilhada pela
LRPC não ultrapassará os 20%. Ao final de 10 anos,
metade acha que não ultrapassará os 60% (com exceção
de 1 respondente que acha que atingirá 100% neste
período).

A grande maioria dos respondentes da indústria conhece
alguma experiência de LR e/ou RC, tais como: Europa,
Canadá e Japão.

Quadro 13 – Análise das respostas, por grupo - Respondentes da Indústria (RI)
Fonte: Elaborado pela autora
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QUESTÃO

DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTE DO VAREJO)
continua

A grande maioria dos respondentes do varejo considera a
Lei 12.305 regular no que diz respeito ao entendimento,
pois apresenta vários pontos que não estão claros.

Metade dos respondentes considera o grau de clareza
regular, porém a outra metade considera fraco devido
alguns temas estarem descritos de maneira muito
superficial.

A grande maioria dos respondentes do varejo considera o
grau de abrangência médio.

A maioria dos respondentes do varejo considera
importante a existência do comitê orientador de logística
reversa, uma vez que ajuda orientar os participantes, mas
pode, ao mesmo tempo, tornar o processo moroso por
meio da burocratização do sistema.
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QUESTÃO

DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTE DO VAREJO)
continuação

Os acordos setoriais e regulamentos são importantes na
mesma medida, segundo os respondentes do varejo;
Termos de compromisso foi considerado menos
importante.

Os objetivos em geral poderão ser alcançados no prazo
de 5 anos, segundo os respondentes do varejo, variando
de um respondente pro outro. O item que de menor
probabilidade de ser alcançado é o da redução da
geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a
poluição e os danos ambientais. O de maior probabilidade
foi a promoção do aproveitamento dos resíduos.

QUESTÃO 07 (RV)

Os respondentes do varejo consideram que será mais
difícil para os consumidores, médio para os comerciantes
e um pouco mais fácil para os fabricantes.

Metade dos respondentes do varejo acha que a indústria
tem que assumir uma parcela maior do custo e alguns
poucos acha que deve ser 1/3 para cada parte. A
participação dos consumidores pode forçar toda a cadeia
buscar eficiência.
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QUESTÃO

DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTE DO VAREJO)
conclusão

Os respondentes do varejo acham que todas as ações
devem ser adotadas na mesma medida, sem
predominância.

Idem à Q09.

QUESTÃO 11 (RV)

Todos os respondentes do varejo acham que nos primeiro
2 anos a implementação da responsabilidade
compartilhada pela LRPC não passará de 20%. Após 5
anos, a maioria acha que alcançará os 60% e só um
respondente acha que alcançará os 100% em 10 anos.

A maioria dos respondentes do varejo não citou conhecer
experiências de implementação da responsabilidade
compartilhada pela LRPC.

Quadro 14 – Análise das respostas, por grupo - Respondentes do Varejo (RV)
Fonte: Elaborado pela autora
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QUESTÃO

DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTE CONSUMIDOR)
continua

1/3 dos respondentes consumidores acha ótima, 1/3 acha
regular, e 1/3 acha fraca no que diz respeito à facilidade
de entendimento de Lei 12.305. Alguns comentaram o
despreparo em relação à leitura da lei, encontrando
dificuldades e considerando o texto confuso em alguns
trechos.

A maioria dos respondentes consumidores considera de
regular pra ruim. O respondente observou que não
constam as penalidades (porém, estas estão
determinadas no Decreto 7.404).

A maioria dos respondentes consumidores considera o
grau de abrangência regular a bom, mas alguns a
consideraram longa e de difícil leitura.

A grande maioria dos respondentes consumidores acha
importante a existência do comitê orientador, apesar de
poder atravancar as decisões.
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QUESTÃO

DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTE CONSUMIDOR)
continuação

Alguns dos respondentes consumidores acham todos
importantes, porém, a maioria acha que Acordo setorial e
o
regulamento
garantirão
a
responsabilidade
compartilhada na mesma medida; e os Termos de
Compromisso, menos.

No geral todos os objetivos foram citados como possíveis
de serem alcançados, pelos respondentes consumidores,
tendo 2 deles em menor peso: Compatibilizar interesses
entre os agentes econômicos e sociais e os processos de
gestão empresarial e mercadológica com os de gestão
ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;
Propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência
e sustentabilidade.
QUESTÃO 07 (RC)

Os respondentes consumidores não produziram uma
tendência clara, apenas com ligeiro destaque para o setor
varejista como o que terá as maiores dificuldades para a
implementação da LRPC.

A maioria dos respondentes consumidores acha que o
custo deveria ser dividido entre a indústria e o varejo e
alguns acham a indústria deveria arcar com uma parcela
maior. Em relação à observação do RC-06, “não é
conveniente ampliar os custos referentes à produção de
produtos, pois isso acabará recaindo no consumidor... e
pior, poderá gerar outros problemas afetos à economia...
portanto, ao se falar em custos, principalmente nesta
área, seria pertinente pensar também em incentivos
fiscais”, deve-se considerar uma ampliação inevitável de
custos. Mas, com o tempo, isso tende a se acomodar, ou
seja, independente dos incentivos fiscais, o custo deverá
recair de alguma forma, em maior ou menor medida, ao
consumidor.
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DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTE CONSUMIDOR)

QUESTÃO

conclusão

Os respondentes consumidores acham que devem ser
adotadas todas as ações elencadas, na mesma
proporção.

Idem à Q09.

QUESTÃO 11 (RC)

Alguns dos respondentes consumidores consideram que
até o 2o ano a RC alcançará uns 60% na implementação
da LRPC; em 5 anos mais respondentes acham que se
alcançará esta mesma porcentagem; em 10 anos a
maioria acha que alcançará de 80 a 100%.

QUESTÃO 12 (RC)

A
B

A grande maioria dos respondentes consumidores não
citou qualquer experiência em LRPC ou responsabilidade
compartilhada fora do País.

Quadro 15 – Análise das respostas, por grupo - Respondente Consumidor (RC)
Fonte: Elaborado pela autora
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QUESTÃO

DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTES ESPECIALISTAS)
continua

Pouco mais da metade acha regular e o restante acha
ótima. Apesar de clara e boa, alguns pontos críticos, como
as metas, por exemplo, ficaram a cargo da
regulamentação.

Metade dos respondentes considera o grau de clareza
regular e o restante dividido entre ótimo e fraco. Apesar
de deixar muita coisa para a regulamentação, aponta os
responsáveis pela implementação da RC, mesmo que
deixando algumas dúvidas. O desafio da RC será sua
implementação, uma vez que a maioria da população não
tem acesso à educação de qualidade, a qual estimularia,
por exemplo, a prática das responsabilidades individuais
com vistas ao bem-estar coletivo.

1/3 para cada resposta. Outros resíduos poderiam ter sido
incluídos no art. 33 como os veículos automotivos ao final
de seu ciclo de vida. Foi deixada muita coisa para ser
decidida na regulamentação, deixando uma insegurança e
expectativa quanto ao teor da mesma.

A grande maioria considera importante a existência do
comitê orientador de logística reversa e o restante
(minoria) acha que não, uma vez que a lei atrela a
implementação aos acordos setoriais, regulamentações
etc., passa a ser fundamental a existência do comitê para
organizar as discussões, entre outras coisas. Como
envolve poder público e iniciativa privada, pode tornar o
sistema moroso.
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QUESTÃO

DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTES ESPECIALISTAS)
continuação

Todos os instrumentos foram citados como importantes
para a garantia da responsabilidade compartilhada (RC),
pelos respondentes especialistas, com destaque para os
acordos setoriais e regulamentação, mas desde que haja
fiscalização de seu cumprimento.

No geral, a maioria dos respondentes especialistas acha
que poderá alcançar os objetivos, ainda que parcialmente.

QUESTÃO 07 (RE)

Os respondentes especialistas consideram maior a
dificuldade para o consumidor; média para o varejista; e
menor para a indústria.

A grande maioria dos respondentes especialistas acha
que o custo maior deveria recair sobre a indústria (em
100% ou como parcela maior) ou mesmo dividir o custo
com o varejo.
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QUESTÃO

DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTES ESPECIALISTAS)
conclusão

De maneira geral, os respondentes especialistas
entendem que o varejo deve adotar todas as ações
citadas, sem foco principal.

Idem à Q09.

QUESTÃO 11 (RE)

A grande maioria dos respondentes especialistas acha
que será alcançado no máximo 20% de implementação
da responsabilidade compartilhada em 1 ano (apenas 1
entrevistado acha que alcançará 40%); em 5 anos a
maioria continua achando que não ultrapassará os 20%
(apenas 3 pessoas acha que ultrapassará esta marca);
em 10 anos a maior parte dos entrevistados acha que
alcançará no máximo 40%, e, do restante, apenas 1 acha
80% e outro 100%.
A maioria conhece alguma experiência de LRPC e ou RC,
tais como: Europa (taxa de descarte embutida na compra
do produto); Japão (conceito de “Urban Mine”, ou seja, os
produtos são projetados para a cadeia produtiva e
“desprodutiva”, com o máximo de aproveitamento de
ganho de produtividade também na desconstrução dos
produtos,
reaproveitamento
de
materiais
para
reabastecimento da cadeia de suprimentos, etc.;
Alemanha, que identifica seus produtos eletroeletrônicos
para o consumidor, com selo de produção compartilhada;
Programas de “extended producer responsibility”
europeus, a exemplo da pioneira Alemanha.
Quadro 16 – Análise das respostas, por grupo - Respondentes Especialistas (RE)
Fonte: Elaborado pela autora
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QUESTÃO

DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTES DE ÓRGÃOS DE MEIO AMBIENTE)
continua

A metade dos respondentes dos órgãos de meio ambiente
considera a Lei 12.305 ótima; outros a consideram
regular; 1 respondente a considera fraca.

Dos 10 respondentes dos órgãos de meio ambiente,
metade considera regular o grau de clareza da Lei 12.305,
porém, 3 consideram ótimo e 2 consideram fraco.

Idem à Q02.

A grande maioria dos respondentes dos órgãos de meio
ambiente considera importante a existência do comitê
orientador de logística reversa; 1 não considera
importante e houve 1 indiferente.
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QUESTÃO

DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTES DE ÓRGÃOS DE MEIO AMBIENTE)
continuação

Todos os instrumentos foram citados como importantes
para a garantia da Responsabilidade Compartilhada (RC),
pelos respondentes dos órgãos de meio ambiente, mas
com destaque para os acordos setoriais.

No geral, a grande parte dos objetivos foi citada pelos
respondentes dos órgãos de meio ambiente, tendo menos
destaque o item F - Propiciar que as atividades produtivas
alcancem eficiência e sustentabilidade.

QUESTÃO 07 (RO)

Esta questão variou bastante dentre os respondentes dos
órgãos de meio ambiente, tendo a indústria e os
consumidores sido apontados como os que terão as
maiores dificuldades em relação à LR.

A grande maioria dos respondentes dos órgãos de meio
ambiente apontaram que uma parcela maior dos custos
com a implementação da responsabilidade compartilhada
fique com a indústria ou 100% com a indústria.
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QUESTÃO

DESTAQUES DAS RESPOSTAS OBTIDAS
(RESPONDENTES DE ÓRGÃOS DE MEIO AMBIENTE)
conclusão

Os respondentes dos órgãos de meio ambiente acham
que devem ser adotadas todas as ações elencadas, com
destaque para a disponibilização de postos de entrega de
resíduos eletrodomésticos reutilizáveis e recicláveis nas
lojas; devolução aos fabricantes dos produtos e
embalagens listados no Art. 33; promoção de ações de
educação e conscientização ambiental nas lojas. A ação
menos citada foi a de atuar em parceria com cooperativas
e outras formas de associação de catadores de materiais
recicláveis.

Em relação às ações que cabem aos fabricantes,
respondentes dos órgãos de meio ambiente consideram
todas as ações importantes.

QUESTÃO 11 (RO)

Todos os respondentes dos órgãos de meio ambiente
acham que no 1o ano a implementação da
responsabilidade compartilhada não ultrapassará os 20%.
Ao final de 10 anos, metade acha que não ultrapassará os
60% (com exceção de 1 respondente que acha que
atingirá 100% neste período).

A maioria de respondentes dos órgãos de meio ambiente
conhece alguma experiência de LRPC e/ou RC: o sistema
adotado hoje nos Grüne Punkts e a logística reversa de ewaste praticada na Europa, entre outros, foram citados.

Quadro 17 – Análise das respostas, por grupo - Respondentes dos Órgãos de Meio
Ambiente (RO)
Fonte: Elaborado pela autora

Fazendo-se uma análise geral dos quadros apresentados, vale destacar
algumas características entre os grupos respondentes. A indústria e os
especialistas, por exemplo, foram os grupos que mostraram maior conhecimento da
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lei e de suas implicações. Mesmo com várias respostas semelhantes, caso das
questões 05, 06, 09 e 10, a maioria mostrou diferenças entre os grupos.
O grupo de respondentes dos órgãos do meio ambiente também demonstrou
conhecimento razoável sobre a lei, quando comparado ao grupo de respondentes
dos consumidores e do varejo; mas, era esperado posicionamento e clareza mais
firme de suas respostas, o que não aconteceu. A ausência de comentários dos
respondentes deste grupo também chamou a atenção.
O grupo de respondentes dos consumidores demonstrou em geral, mais pelos
comentários do que pelas próprias respostas, um desconhecimento da lei e das
questões referentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos. Esse desconhecimento
foi demonstrado, também, pelo grupo de respondentes do varejo, tendo na questão
12, por exemplo, um alinhamento com o grupo consumidores no que diz respeito ao
desconhecimento de experiências internacionais de LRPC e/ou RC.
O grupo de respondentes do varejo chamou atenção não tanto por suas
respostas, mas pela questão comportamental durante o período das entrevistas. No
que diz respeito ao tempo de retorno do questionário, principalmente, este grupo,
juntamente com os respondentes dos órgãos de meio ambiente, foram os que mais
tempo necessitaram para retorno; no caso dos respondentes dos órgãos de meio
ambiente, pela dificuldade em encontrar a pessoa responsável pelo gerenciamento
dos resíduos sólidos dentro dos órgãos, e, no caso do varejo pela dificuldade da
empresa ter alguém responsável pela área ambiental – várias empresas varejistas
não possuem profissionais responsáveis pelas questões ambientais. Assim sendo,
os questionários foram respondidos, em alguns casos, por pessoas de outras áreas
da empresa. Isso também ocorreu na indústria, mas em escala bem menor.
A seguir são apresentados os resultados obtidos, conforme cada uma das
questões propostas à avaliação dos cinco grupos de respondentes.
Questão 01: Como você avalia a facilidade de entendimento da Lei no 12.305,
de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS)?
A tabela 7 e a figura 11 apresentam os dados obtidos dos grupos de
respondentes da indústria (RI), do varejo (RV), consumidores (RC), especialistas
(RE) e órgãos de meio ambiente (RO).
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Tabela 7 – Questão 1 – Facilidade para entendimento da Lei No 12.305
FACILIDADE PARA
RI
RV
RC
RE
ENTENDIMENTO

RO

TOTAL

A – Ótima

1

1

3

4

5

14

B – Regular

9

8

4

6

4

31

C – Fraca

0

1

3

0

1

5

TOTAL

10

10

10

10

10

50

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 11 – Questão 1 - Facilidade para entendimento da Lei No 12.305
Fonte: Elaborado pela autora

Conforme indicado pela distribuição de respostas e comentários adicionais
apresentados pelos respondentes, constata-se que, no geral, a Lei no 12.305 foi
considerada de regular para ótima no que diz respeito à facilidade para
entendimento.
Apesar disto, vários respondentes apontaram as dificuldades de aplicação, no
que diz respeito à abrangência, complexidade, além da inexistência, por exemplo, de
metas claras. Os grupos indústria e varejo apresentaram resultados muito
semelhantes, o mesmo ocorreu com os grupos especialistas e órgãos do meio
ambiente. Isso mostra um alinhamento destes grupos nesta questão – estando o
primeiro mais voltado ao mercado de consumo e o segundo mais voltado às
questões ambientais. O grupo dos consumidores foi que o mais divergiu entre si
(cada

1/3

dos

respondentes

escolheu

uma

alternativa),

espelhando

sua

complexidade. Os entrevistados deste grupo demonstraram, por meio das respostas
e dos comentários, as dificuldades de leitura e entendimento da Lei.
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Questão 02: A Seção “Da Responsabilidade Compartilhada” é descrito nos
seguintes Artigos da PNRS: 30 e 31 (fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, e serviços públicos de limpeza urbana) 32 (fabricantes de
embalagens), 33 (sistemas de logística reversa), 34 (acordo setoriais), 35
(consumidores) e 36 (serviços públicos de limpeza urbana).
Como você avalia o grau de clareza da seção “Da Responsabilidade
Compartilhada” (Artigos 30 a 36 da PNRS)?
A tabela 8 e a figura 12 apresentam os dados apontadas pelos grupos de
Respondentes da indústria (RI), do varejo (RV), consumidores (RC), especialistas
(RE) e órgãos de meio ambiente (RO).
Tabela 8 – Questão 2 - Grau de clareza do item responsabilidade compartilhada
CLAREZA

RI

RV

RC

RE

RO

TOTAL

A - Ótima

1

0

1

2

3

7

B - Regular

5

5

6

5

5

26

C - Fraca

4

5

3

3

2

17

10

10

10

10

10

50

TOTAL

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 12 – Questão 2 - Grau de clareza do item responsabilidade compartilhada
Fonte: Elaborado pela autora
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O grau de clareza do item da responsabilidade compartilhada na PNRS foi
considerado regular para fraco, com um equilíbrio geral entre os grupos de
respondentes. Esta opinião geral está atrelada a alguns fatores, dentre eles às
lacunas existentes na Lei, no que diz respeito às metas, responsabilidade, papéis
etc., que, apesar da regulamentação, permaneceram em maior ou menor grau. Além
disso, o decreto regulamentador acabou deixando muitas decisões importantes,
como as metas e prazos para implementação dos sistemas de logística reversa, à
cargo dos acordos setoriais. Se por um lado promoverá o compartilhamento de
opiniões e pensamentos entre as partes interessadas, por outro permitirá, por
exemplo, por falta de metas e prazos estabelecidos, maior burocratização e
conseqüente morosidade na implementação do sistema de logística reversa, e,
conseqüentemente, da implementação da responsabilidade compartilhada.
Questão 03: Como você avalia o grau de abrangência da seção “Da
Responsabilidade Compartilhada” (Artigos 30 a 36 da PNRS)?
A tabela 9 e a figura 13 apresentam os dados obtidos dos grupos de
respondentes da indústria (RI), do varejo (RV), consumidores (RC), especialistas
(RE) e órgãos de meio ambiente (RO).

Tabela 9 – Questão 3 - Adequação da abrangência do item responsabilidade compartilhada
ADEQUAÇÃO DA
RI
RV
RC
RE
RO
TOTAL
ABRANGÊNCIA
A. Ótima

2

1

3

3

3

12

B. Regular

7

7

6

3

5

28

C. Fraca

1

2

1

4

2

10

10

10

10

10

10

50

TOTAL

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 13 – Questão 3 - Adequação da abrangência do item responsabilidade
compartilhada
Fonte: Elaborado pela autora

A abrangência do item da responsabilidade compartilhada, na PNRS, foi
considerada regular pela maioria dos respondentes. Há um destaque para o grupo
especialistas que considerou, entre a maioria dos respondentes, a abrangência
fraca. O fato de esta opinião diferenciada ter partido do grupo de respondentes com
o maior conhecimento no assunto do gerenciamento de resíduos sólidos, acaba
dando um crédito menor à Lei no que diz respeito ao assunto em questão.
Questão 04: O Decreto no 7.404 cria o “Comitê Orientador para Implementação
de Sistemas de Logística Reversa”. Compete ao Comitê Orientador, descrito no Art.
34, entre outras:
I - Estabelecer a orientação estratégica da implementação de
sistemas de logística reversa instituídos nos termos da Lei no 12.305,
de 2010, e deste Decreto;
II - Definir as prioridades e aprovar o cronograma para o lançamento
de editais de chamamento de propostas de acordo setorial para a
implantação de sistemas de logística reversa de iniciativa da União;
III - Fixar cronograma para a implantação dos sistemas de logística
reversa;
V - Definir as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos
sociais e econômicos dos sistemas de logística reversa;
VI - Avaliar a necessidade da revisão dos acordos setoriais, dos
regulamentos e dos termos de compromisso que disciplinam a
logística reversa no âmbito federal; (BRASIL, 2010a)

Você acha importante a existência do “Comitê Orientador para Implementação
de Sistemas de Logística Reversa”?
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A tabela 10 e a figura 14 apresentam os dados obtidos dos grupos de
respondentes da indústria (RI), do varejo (RV), consumidores (RC), especialistas
(RE) e órgãos de meio ambiente (RO).
Tabela 10 – Questão 4 - Importância do Comitê Orientador para a implementação dos
sistemas de logística reversa
COMITÊ ORIENTADOR É
RI
RV
RC
RE
RO
TOTAL
IMPORTANTE?
A - Sim

9

7

9

7

8

40

B - Não

0

0

1

3

1

5

C - Indiferente

1

3

0

0

1

5

TOTAL

10

10

10

10

10

50

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 14 – Questão 4 - Importância do Comitê Orientador para a implementação
dos sistemas de logística reversa
Fonte: Elaborado pela autora

A grande maioria dos respondentes (90%) acha importante a existência do
comitê orientador para implementação dos sistemas de logística reversa pósconsumo. Por outro lado, os comentários de alguns respondentes, mesmo os que
concordam com a importância do comitê, dão corpo à preocupação de que a sua
coordenação pelo poder público poderá ser fator de burocratização e de
morosidade, podendo levar a não-implementação do sistema, tanto em face de sua
atuação histórica como das dificuldades de fiscalização do poder público.
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Questão 05: Segundo descrito no Art. 15 do Decreto no 7.404, de 23 de
dezembro de 2010 que regulamenta a Lei no 12.305, os sistemas de logística
reversa serão implementados e operacionalizados por meio dos seguintes
instrumentos:
I - Acordos setoriais (Art. 19);
II - Regulamentos expedidos pelo Poder Público (Art. 30); ou
III - Termos de compromisso (Art. 32). (BRASIL, 2010a)

Assinale quais destes instrumentos, em sua opinião, garantirão o cumprimento
da responsabilidade compartilhada:
A tabela 11 e a figura 15 apresentam os dados dos grupos de respondentes da
indústria (RI), do varejo (RV), consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de
meio ambiente (RO).
Tabela 11 – Questão 5 - Instrumentos que garantirão a implementação da RC (Acordos
Setoriais, Regulamentações e Termos de Compromisso)
INSTRUMENTOS QUE
RI
RV
RC
RE
RO
TOTAL
GARANTIRÃO A RC
A - Acordos Setoriais

8

5

4

3

3

23

B - Regulamentos expedidos
pelo poder público

2

6

4

5

0

17

C - Termos de Compromisso

3

2

2

1

0

8

D - Nenhum

0

0

0

1

0

1

E - Todos

1

3

4

2

6

16

14

16

14

12

9

65

TOTAL
Fonte: Elaborado pela autora

Figura 15 – Questão 5 - Instrumentos que garantirão a implementação da
RC (Acordos Setoriais, Regulamentações e Termos de Compromisso)
Fonte: Elaborado pela autora
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A grande maioria dos respondentes acha que os instrumentos citados
garantirão o cumprimento da responsabilidade compartilhada, com ênfase nos
acordos setoriais, seguido pelos regulamentos e, por último, pelos termos de
compromisso.
Os acordos setoriais, apesar de muito burocráticos e demorados, são vistos
como

mais

promissores

em

termos

de

garantir

o

compartilhamento

da

responsabilidade, descrito nos termos da Lei:
[...] 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. (BRASIL, 2010b).

Já os regulamentos expedidos pelo poder público (compulsórios, portanto) e os
termos de compromisso (celebrados entre o poder público e os fabricantes,
importadores, distribuidores ou comerciantes - mas exigindo a presença de apenas
um destes para sua efetivação), deixam dúvidas quanto à sua efetividade, uma vez
que são mais suscetíveis a interesses de grupo e ou exigências descabidas.
Também é digno de nota o fato de os termos de compromisso ter merecido o menor
apoio entre as três alternativas apresentadas, inclusive dos RO, reforçando ainda
mais as dúvidas quanto sua efetividade.
Questão 06: Assinale quais objetivos da Responsabilidade Compartilhada você
acha que serão satisfatoriamente alcançados num prazo de 5 anos:
A tabela 12 e a figura 16 apresentam os dados obtidos dos grupos de
respondentes da indústria (RI), do varejo (RV), consumidores (RC), especialistas
(RE) e órgãos de meio ambiente (RO).
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Tabela 12 – Questão 6 - Objetivos da RC implementáveis em prazo de 5 anos
OBJETIVOS IMPLEMENTÁVEIS
RI
RV
RC
RE
RO
EM 5 ANOS
A – Compatibilizar interesses entre os agentes
econômicos e sociais e os processos de
gestão empresarial e mercadológica com
os de gestão ambiental, desenvolvendo
estratégias sustentáveis.
B - Promover o aproveitamento de resíduos
sólidos, direcionando-os para a sua cadeia
produtiva ou para outras cadeias
produtivas.
C - Reduzir a geração de resíduos sólidos, o
desperdício de materiais, a poluição e os
danos ambientais.
D - Incentivar a utilização de insumos de
menor agressividade ao meio ambiente e
de maior sustentabilidade.
E - Estimular o desenvolvimento de mercado,
a produção e o consumo de produtos
derivados de materiais reciclados e
recicláveis.
F - Propiciar que as atividades produtivas
alcancem eficiência e sustentabilidade.
G - Incentivar as boas práticas de responsabilidade
socioambiental.
H - Nenhuma das anteriores.
TOTAL

TOTAL

5

7

3

2

4

21

7

7

5

7

7

33

4

4

4

4

7

23

4

7

7

3

3

24

7

7

5

7

6

32

2

5

1

3

2

13

6

7

7

4

6

30

0

0

0

1

1

2

35

44

32

31

36

178

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 16 – Questão 6 - Objetivos da RC implementáveis em prazo de 5 anos
Fonte: Elaborado pela autora

Analisando a figura 16, constata-se que os grupos respondentes entendem que
todos os objetivos da RC, em diferentes níveis (mesmo que parcialmente), serão
alcançados em 5 anos. Como muitos dos objetivos descritos são ações de
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promoção, estímulo e incentivo, mesmo que parcialmente, já serão considerados
objetivos alcançados. Esse excesso de subjetividade e falta de mensuração (metas)
deixa uma enorme margem às interpretações variadas, não garantindo, assim,
ações diretas e efetivas, principalmente levando-se em conta a realidade brasileira,
com a cultura do desperdício e do consumo predominantes em detrimento da cultura
ambiental. Como escreveu o respondente RI-03 na questão 06: “Muitas promoções,
estímulos e incentivos funcionam somente com a mudança de cultura e não por
força da lei”.
Vale destacar também outro comentário do respondente do varejo (Q06-RV-01):
“Não há melhor forma de controle do processo do quê concentração do modelo na
indústria. Tem que haver um maior responsável por todo fluxo, e isso deve estar na
indústria”. Isso demonstra o papel de destaque que a indústria deverá ter no que diz
respeito à implementação da RC, pois a opinião de que a indústria deve ser a maior
responsável pela implementação da RC é geral – vide questão 08. O respondente
Q06-RV-01 destaca: “Caso o varejo seja responsável por parte importante do

processo, os grandes teriam melhores condições de processamento, pela sua malha
logística”. Portanto, é possível dizer que o sucesso para se alcançar os objetivos da
RC dependerá prioritariamente da indústria e será alcançada, primeiramente, pelo
grande varejista (por sua estrutura econômica e de logística) em detrimento do
pequeno varejista (que representa 60% do mercado), que enfrentará muitas
dificuldades no processo.
Questão 07: A “Logística Reversa”, segundo Art. 8o item III, é uma das
ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos. Considerando o descrito no Art. 33 da PNRS (das
responsabilidades):
§ 4o Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos
comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens...;
§ 5o Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução
aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens...;
§ 6o Os fabricantes e os importadores darão destinação
ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos
ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final
ambientalmente adequada...; (BRASIL, 2010b)

Para qual parte deste processo de logística reversa você acha que será mais
difícil, em ordem crescente (de 1 a 3 - colocando 1 para a mais fácil e 3 para a mais
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difícil), considerando a realidade brasileira existente hoje do gerenciamento dos
resíduos sólidos?
A tabela 13 e a figura 17 apresentam os dados dos grupos de respondentes da
indústria (RI), do varejo (RV), consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de
meio ambiente (RO).
Tabela 13 – Questão 7 - Grau de dificuldade dos consumidores, varejistas e fabricantes
quanto à implementação dos sistemas de logística reversa pós-consumo
GRAU DE
DIFICULDADE
PARA A LRPC
A - Para os
Consumidores
B - Para o
Varejo
C - Para a
Indústria
TOTAL

RI

RV

RC

RE

RO
TOTAL

B

M

A

B

M

A

B

M

A

B

M

A

B

M

A

4

0

6

2

0

7

4

2

4

3

0

7

4

2

4

49

0

7

3

1

6

2

1

5

4

1

7

2

3

6

1

49

4

3

3

5

3

1

5

3

2

6

3

1

3

3

4

49

8

10

12

8

9

10

10

10

1
0

10

10

10

10

11

9

147

Fonte: Elaborado pela autora
Legenda: A: Alto. M: Médio. B: Baixo.

Consumidores

Varejo

Indústria

Figura 17 – Questão 7 - Grau de dificuldade dos consumidores, varejistas e fabricantes
quanto à implementação dos sistemas de logística reversa
Fonte: Elaborado pela autora

Segundo os dados dos grupos respondentes, a logística reversa será mais fácil
de ser implementada pelos fabricantes, seguida pelos varejistas e por último, ou
seja, com maior dificuldade, pelos consumidores. Tal entendimento reflete a atual
situação brasileira no que diz respeito ao gerenciamento dos resíduos: baixa
conscientização ambiental; desinformação; e falta de estrutura pública; entre outros.
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Vale dizer que os entrevistados do varejo são funcionários de empresas de
médio e grande porte (as redes varejistas), que já possuem uma estrutura logística
montada, diferente da grande maioria dos comerciantes de eletrodomésticos
espalhados pelo País, sem estrutura física, de logística e financeira. Para estes, com
certeza, será mais difícil de implementar o sistema de LRPC, relativamente aos
grandes varejistas.
A indústria deverá adotar melhorias no processo industrial, aperfeiçoar a
tecnologia, entre outras ações. Apesar de essas e de outras obrigações, ela é o
grupo que está mais preparado para a implementação da LRPC, uma vez que já
atendem às normas de gerenciamento de resíduos perigosos e atendem às
demandas de suas matrizes multinacionais.
Questão 08: Considerando o grau de responsabilidade do consumidor, da
indústria e do varejo no que diz respeito à Logística Reversa de eletrodomésticos,
em sua opinião, qual seria a porcentagem do custo de implementação deste sistema
que deveria caber a cada um?
A tabela 14 e a figura 18 apresentam os dados dos grupos de respondentes da
indústria (RI), do varejo (RV), consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de
meio ambiente (RO).
Tabela 14 – Questão 8 - Compartilhamento do custo de implementação dos sistemas de
LRPC - consumidores, varejistas e fabricantes
COMPARTILHAMENTO DO
RI
RV
RC
RE
RO
TOTAL
CUSTO LRPC
A - 1/3 para cada parte

4

2

0

1

1

8

5

0

4

2

2

13

0

1

0

1

0

2

0

5

3

4

5

17

0

0

1

0

0

1

F - 100% para o Consumidor

1

1

1

0

0

3

G - 100% para a Indústria

0

1

1

2

2

6

H - 100% para o varejo

0

0

0

0

0

0

10

10

10

31

10

50

B - 50% p/ a Indústria 50% p/ o
Varejo
C - Uma parcela maior para o
Consumidor
D - Uma parcela maior para a
Indústria
E - Uma parcela maior para o
Varejo

TOTAL

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 18 – Questão 8 - Compartilhamento do custo de implementação dos
sistemas de LRPC - consumidores, varejistas e fabricantes
Fonte: Elaborado pela autora

Dentre as alternativas assinaladas, duas tiveram maior destaque dentre os
respondentes, respectivamente: uma parcela maior para a indústria; e 50% para a
indústria e 50% para o varejo. Isso revela que a indústria é de fato é a que deve
arcar com o maior custo (todos respondentes, exceto a própria, consideram a
indústria como o grupo que deve assumir o maior custo), uma vez que ela é a
causa-raiz do processo de geração de resíduos. A indústria, como a fabricante do
produto eletrodoméstico, deve custear a maior parte da implementação do sistema
de logística reversa pós-consumo.
Uma preocupação recorrente em todos os grupos é se haverá transferência de
custo ao consumidor. Independente da forma de partilha do custo da implementação
da logística reversa pós-consumo, ele deve e será repassado, parcial ou
completamente, ao consumidor. É a parte do princípio do poluidor-pagador que cabe
ao consumidor (sem o consumo não haveria resíduo). Como todo processo de
implementação, provavelmente haverá um aumento inicial de custo, que será
repassado ao consumidor, que depois tenderá a se acomodar e regredir, com o
planejamento e as melhorias de processo.
O varejo, apesar de não ter sido citado com a mesma ênfase que a indústria,
deverá arcar com parte do custo, uma vez que é um dos obrigatoriamente
implementarão o sistema de LRPC. Para que a indústria e o varejo não percam
vendas (que é a grande preocupação de ambos), terão que fazer acordos entre si e
com o governo (redução de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, por
exemplo), entre outras medidas. Sob a ótica do gerenciamento ambiental, serão
necessárias ações de melhoria do processo, da logística, de educação e
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conscientização, sempre baseadas na política dos 3 Rs (Redução, Reutilização e
Reciclagem).
Portanto, fica claro que um dos grandes desafios no que diz respeito à
implementação dos sistemas de logística reversa será a definição das obrigações e
das porcentagens dos custos que caberá a cada grupo. Juntamente com a questão
da definição, existem outras questões que serão preponderantes neste processo,
tais como: Qual será o maior custo, o de implantação e estruturação para
recebimento dos eletrodomésticos ou o custo de transporte para a reciclagem?
Haverá um bônus pela entrega do eletrodoméstico? Haverá lucro com a reciclagem?
A reciclagem cobrirá o custo do transporte?
Questão 09: O varejo possui uma posição estratégica, uma vez que é o elo
entre o fabricante e o consumidor. Considerando esta afirmação, assinale as ações
que você acha que o comerciante de eletrodomésticos deveria adotar para garantir a
implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.
A tabela 15 e a figura 19 apresentam os dados dos grupos de respondentes da
indústria (RI), do varejo (RV), consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de
meio ambiente (RO).
Tabela 15 – Questão 9 - Ações do varejo para garantia da implementação da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida do produto
AÇÕES DO VAREJO PARA GARANTIA DA
RI
RV
RC RE RO
TOTAL
IMPLEMENTAÇÃO DA RC
A - Não comprar produtos dos fabricantes que não
estejam cumprindo os objetivos descritos no
Art. 30 da PNRS (Da Responsabilidade Compartilhada)
B - Não comprar produtos dos fabricantes que não
estejam cumprindo as responsabilidades descritas
no Art. 31 da PNRS.
C - Disponibilizar postos de entrega de resíduos
eletrodomésticos reutilizáveis e recicláveis nas
lojas.
D - Atuar em parceria com cooperativas e outras
formas de associação de catadores de
materiais recicláveis.
E - Efetuar a devolução aos fabricantes dos
produtos e embalagens listados no Art. 33.
F - Promover ações de educação e
conscientização ambiental nas lojas.

5

8

7

8

7

35

4

8

7

8

9

36

10

8

9

7

6

40

3

7

7

5

7

29

8

7

7

5

7

34

8

8

6

7

6

35

G - Nenhuma.

0

0

0

0

0

0

H - Outra(s).

0

0

0

3

1

4

38

46

43

43

43

213

TOTAL

Fonte: Elaborado pela autora

92

Figura 19 – Questão 9 - Ações dos comerciantes para garantia da implementação
da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto
Fonte: Elaborado pela autora

Os diferentes grupos de respondentes assinalaram todas as ações como
igualmente importantes para a implementação da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida do produto. Dada a extensão do envolvimento citado nas várias
alternativas, este fato é um reconhecimento implícito da responsabilidade de todos
(consumidores,

comerciantes,

fabricantes,

fornecedores

de

matérias-primas,

concessionárias, cooperativas, poder público etc.) neste processo.
No

caso

específico

do

varejo,

por

necessidade

de

cumprir

sua

responsabilidade, tenderá a ser mais exigente em aceitar produtos e embalagens de
fabricantes que não estejam adequadamente envolvidos com a implementação da
responsabilidade compartilhada. Além disso, o varejo deve utilizar de sua posição
estratégica - elo entre a indústria e o consumidor - para promover ações em
parceria, como as que algumas redes já vêm fazendo com os recicláveis
tradicionais.
Questão 10: E quais ações o fabricante de eletrodomésticos deveria adotar
para garantir a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto?
A tabela 16 e a figura 20 a seguir apresentam os dados dos grupos de
respondentes da indústria (RI), do varejo (RV), consumidores (RC), especialistas
(RE) e órgãos de meio ambiente (RO).
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Tabela 16 – Questão 10 - Ações da indústria para a garantia da implementação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto
AÇÕES DA INDÚSTRIA PARA
TOTAL
RI
RV
RC
RE
RO
GARANTIA DA IMPLEMENTAÇÃO
DA RC
A - Não comprar matérias-primas de
fornecedores que não estejam
cumprindo
as
responsabilidades
descritas no Art. 31 da PNRS.
B - Atuar em parceria com o varejista no
que diz respeito aos postos de
entrega de resíduos reutilizáveis e
recicláveis.
C - Atuar em parceria com o varejista no
que diz respeito às ações de
educação e conscientização ambiental.
D - Atuar em parceria com cooperativas
e outras formas de associação de
catadores de materiais recicláveis.
E - Encaminhar os resíduos para as
recicladoras.
F - Encaminhar os rejeitos para disposição
final ambientalmente adequada.

7

9

8

9

8

41

9

9

9

8

9

44

9

10

7

8

6

40

1

8

8

5

7

29

10

10

8

7

5

40

8

9

9

7

6

39

G - Nenhuma.

0

0

0

0

0

0

H - Outra(s).

0

1

0

3

1

5

44

56

49

60

42

237

TOTAL

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 20 – Questão 10 - Ações da indústria para a garantia da implementação
da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto
Fonte: Elaborado pela autora
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Os grupos respondentes assinalaram, como para a questão 9, todas as ações
como sendo importantes para a implementação da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida do produto, com menor destaque para o item d (principalmente
pelo grupo de respondentes da indústria) - “Atuar em parceria com cooperativas e
outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis”. Foram citadas
outras ações, além das alternativas apresentadas: (i) Retirar os produtos devolvidos
pelos clientes nos locais onde entregou a mercadoria para venda; (ii) Incluir em
todos os seus produtos um serviço ou um mecanismo de coleta e descarte certo
para seus produtos; (iii) Aumentar a vida útil do produto e sua garantia, como
também facilitar o conserto do equipamento, sem que isto custe mais que um
produto novo.
Mesmo os que não estão inseridos como responsáveis diretos, caso dos
fornecedores de matérias-primas, por exemplo, terão que se adequar indiretamente,
impelidos pela indústria. Este efeito dominó tenderá a promover melhoria ao longo
de toda a cadeia produtiva.
Questão 11: Pensando na Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo de vida
do produto eletrodoméstico e considerando os objetivos, as responsabilidades e as
obrigações descritas na PNRS, que porcentagem que você acha que ela será
atingida no tempo, respectivamente.
A tabela 17 e a figura 21 apresentam os dados dos grupos de respondentes da
indústria (RI), do varejo (RV), consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de
meio ambiente (RO).

40%

1

2

3

2

8

20%

8

6

3

1

18

A - 1 Ano

B - 2 Anos

C - 5 Anos
D - 10
Anos
TOTAL

RI

4

2

1

1

0

60%

41 a

3

3

0

0

0

80%

61 a

2

1

1

0

0

100%

81 a

19

0

1

9

9

20%

Até

6

0

6

0

0

40%

20 a

RV

6

4

2

0

0

60%

41 a

0

0

0

0

0

100%

81 a

2 anos

6

5

1

0

0

80%

61 a

20

1

4

6

9

20%

Até

8

1

3

3

1

40%

20 a

RC

8

4

3

1

0

60%

41 a

3

3

0

0

0

80%

61 a

1

1

0

0

0

14

1

3

5

5

20%

Até

5 anos

100%

81 a

4

2

2

0

0

40%

20 a

RE

1

1

0

0

0

60%

41 a

1

1

0

0

0

80%

61 a

0

0

0

0

0

100%

81 a

25

2

6

8

9

20%

Até

RO

2

1

1

0

0

60%

41 a

10 anos

6

3

2

1

0

40%

20 a

Figura 21 – Questão 11 - Relação tempo/quantidade de resíduos eletrodomésticos com adequada destinação pós-consumo
Fonte: Elaborado pela autora

1 ano

Fonte: Elaborado pela autora

20 a

Até

Q11

Tabela 17 – Questão 11 - Relação tempo/quantidade de resíduos eletrodomésticos com adequada destinação pós-consumo
61 a

1

1

0

0

0

80%

2

2

0

0

0

100%

81 a

95

168

42

42

42

42

TOTAL
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Como o assunto responsabilidade compartilhada é novo no Brasil, muitos
respondentes tiveram dificuldades em responder esta questão. Alguns respondentes
preferiram deixá-la em branco a arriscar uma resposta - mesmo do grupo
especialistas apenas metade respondeu. Dos que responderam, os grupos do varejo
e dos consumidores se mostraram um pouco mais otimistas que os demais (mais
otimistas, neste caso, deve estar atrelado a menos informados). Nota-se que, no
primeiro ano, quase ninguém apontou porcentagem maior que 20%. Após 2 anos,
continua praticamente o mesmo quadro, somente com pequeno avanço. Somente
em prazo superior a 5 anos é que os respondentes acreditavam que a
implementação da responsabilidade compartilhada atingirá de 50 a 60%. Mesmo
depois de 10 anos de iniciado o processo, somente aproximadamente 35% dos
respondentes consideraram que se atingiria entre 60 a 100% de implementação da
responsabilidade compartilhada.
Essa análise de certa forma não otimista é reflexo da falta de credibilidade do
governo no que diz respeito a fazer valer as leis no País. Fica difícil imaginar que
com a PNRS será diferente. O que pode fazer a diferença é a postura de cobrança
do consumidor e a urgência no que diz respeito ao assunto gestão dos resíduos
sólidos, tanto no que tange aos recursos quanto ao gerenciamento dos resíduos.
Questão 12: Você conhece alguma experiência de Logística Reversa e/ou
Responsabilidade Compartilhada de outros países que teria potencial de sucesso no
Brasil?
A tabela 18 e a figura 22 apresentam os dados dos grupos de respondentes da
indústria (RI), do varejo (RV), consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de
meio ambiente (RO).
Tabela 18 – Questão 12 - Conhecimento de experiências internacionais de LRPC e/ou RC,
com potencial de sucesso no Brasil
QUESTÃO 12

RI

RV

RC

RE

RO

TOTAL

A - Nenhuma

2

8

7

3

4

24

B - Algumas(s)

8

2

3

7

6

26

TOTAL

10

10

10

10

10

50

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 22 – Questão 12 - Conhecimento de experiências internacionais de
LRPC e/ou RC, com potencial de sucesso no Brasil
Fonte: Elaborado pela autora

Metade dos respondentes declarou não conhecer experiências de logística
reversa ou responsabilidade compartilhada em outros países. Deste, a maioria está
inserida no grupo consumidor e varejo (que são, como já dito anteriormente, os
grupos que demonstraram menor conhecimento no assunto). Da outra metade que
conhece alguma experiência, destaca-se o grupo da indústria. Isso se deve ao fato
de pertencerem a empresas multinacionais, das quais, muitas possuem avançados
sistemas de gerenciamento de resíduos em suas matrizes (logística reversa entre
outras ferramentas) ou estão iniciando o gerenciamento nas unidades brasileiras.
Foram citadas experiências na Europa, Canadá e Japão. No Japão os
consumidores pagam pela logística reversa e reciclagem; na Europa, assim como
em alguns estados dos EUA, qualquer produto, para ser vendido, é taxado em para
lastrear a operação de descarte pós-consumo; programas de “extended producer
responsibility” europeus, a exemplo da pioneira Alemanha, também foram
lembrados.
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O gerenciamento dos resíduos de eletrodomésticos praticado hoje no Brasil é
baseado, em grande parte, na abordagem pré-consumo, ou seja, no gerenciamento
dos resíduos gerados dentro da empresa, tanto no processo de fabricação dos
produtos como no processo de comercialização dos mesmos. O gerenciamento pósconsumo encontra-se ainda engatinhando, até porque é recente a aprovação da lei
que obriga os fabricantes e varejistas de eletrodomésticos a cuidar dos resíduos no
pós-consumo. E a geração deste resíduo vem crescendo nos últimos anos,
impulsionado pelo aumento do consumo decorrente do crescimento econômico e
pelo ciclo de vida do produto eletrodoméstico cada vez menor, ou seja, cada vez
mais resíduos em menos tempo.
Com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, este cenário
tende a mudar, uma vez que, conforme descrito no item da responsabilidade
compartilhada, artigo 33, “[...] são obrigados a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de” (BRASIL,
2010b), entre outros produtos, eletroeletrônicos e seus componentes.
Várias redes varejistas já possuem ações específicas para o gerenciamento de
seus resíduos sólidos, mas estas estão, na sua maioria, voltadas: à demanda interna
da empresa (pelo cumprimento de normas e leis, metas etc.); ao retorno financeiro
(por meio da venda de embalagens); e/ou às demandas externas (vinculadas ao
marketing corporativo).
Analisando-se o item da responsabilidade compartilhada como um todo,
conforme constante da PNRS, no que diz respeito à definição, objetivos e
responsabilidades, considerando a realidade do gerenciamento dos resíduos sólidos
existente hoje, mais especificamente dos REEE, que se encontra em fase inicial,
além dos resultados obtidos no levantamento de campo efetuado, por meio dos
questionários, constata-se que a tarefa não será simples.
A partir dos resultados destes questionários foi possível destacar algumas
conclusões acerca da implementação do item da responsabilidade compartilhada da
PNRS pelo segmento de eletrodomésticos:
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a)

o item da responsabilidade compartilhada foi considerado de regular a
bom pela maioria dos respondentes, no que diz respeito à sua clareza e
abrangência, porém, o mesmo foi considerado de difícil implementação;

b)

a falta de metas e prazos pré-estabelecidos foi um ponto destacado, por
muitos respondentes, como um fator que propiciará acordos posteriores
nem sempre condizentes com a necessidade real de implementação da
lei;

c)

o Comitê para Implementação do Sistema de Logística Reversa, apesar
de sua importância como órgão que deverá garantir a efetivação dos
acordos

setoriais,

regulamentos

e

termos

de

compromisso,

provavelmente será um fator de burocratização deste sistema, tornando,
assim, o processo moroso, segundo alguns respondentes;
d)

tanto o varejo como a indústria terão que agilizar de alguma forma os
acordos setoriais, uma vez que, devido à importância na cadeia
produtiva,

deverão

ser

os

grupos

mais

cobrados

por

suas

responsabilidades;
e)

o consumidor foi considerado pela maioria dos respondentes em geral
como o grupo que terá mais dificuldades na implementação dos
sistemas de logística reversa (devolução pós-consumo), seguido pelo
varejo. Deste modo, os consumidores deverão ser auxiliados /
impulsionados pelo varejo e pela indústria, uma vez que é primeiro grupo
da cadeia do processo de logística reversa;

f)

ficou evidente que a implementação da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida do produto será uma tarefa árdua, complexa, que
necessitará do envolvimento, não só dos acima citados, como também
do Governo, que deverá participar de forma intensa, por um lado
apoiando no que diz respeito à estruturação e implementação
(mudanças

estruturais,

equipamentos,

financiamentos,

incentivos,

fiscalização etc.) e por outro na educação ambiental (sobretudo dos
consumidores, com ou sem parceria com a iniciativa privada). A
educação, por meio de campanhas de conscientização, será uma
ferramenta importantíssima para o sucesso da responsabilidade
compartilhada, uma vez que é um assunto novo para todos e de difícil
entendimento e aplicação.
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É importante lembrar a pesquisa abrangeu uma pequena amostra, portanto os
resultados são apenas indicativos. Mas, apesar deste fato, analisando-os
integradamente a itens como realidade sócio-econômica do País, contexto histórico
de falhas no sistema público (gestão de pilhas e baterias, pneus, embalagens de
agrotóxicos etc.), tanto no que diz respeito à estrutura como à fiscalização, alto grau
de informalidade no comércio de eletrodomésticos, sistema viário precário,
distâncias continentais, cultura do brasileiro de doação e venda dos produtos eletroeletrônicos servíveis, entre outros, vislumbram-se grandes dificuldades para que o
gerenciamento dos resíduos de equipamentos eletro-eletrônicos seja efetuado em
pleno acordo com a PNRS.
A responsabilidade compartilhada, portanto, implicará mudanças estruturais ao
segmento. Para a indústria, melhorias no design de seus produtos e embalagens,
além de um maior envolvimento com o setor varejista. Para o grande varejista de
eletrodomésticos, que já possui um sistema de logística montado, além de uma
estrutura financeira equilibrada, não será muito difícil, mas para o pequeno varejista
deste setor, que não possui uma estrutura de logística e nem financeira (levando-se
em consideração que a implementação do sistema de logística reversa acarretará
custo financeiro em um primeiro momento), será um grande desafio. Assim, é bem
provável que os pequenos varejistas precisarão de um maior apoio da indústria e do
Governo.
O varejo terá um papel fundamental neste contexto, uma vez que é o elo entre
a indústria e o consumidor. Pode-se dizer que o varejo será um importante palco dos
acontecimentos, uma vez que a geração de resíduos eletrodomésticos ali tem início,
no momento da compra do produto, e, exatamente nesse momento, várias
estratégias da logística reversa podem ter início.
A partir dos resultados e das conclusões desta pesquisa, são pertinentes as
seguintes recomendações:
a)

campanhas de esclarecimento da PNRS, por parte do Governo, no que
tange à Responsabilidade Compartilhada, uma vez que o consumidor, na
sua maioria, desconhece a parcela de responsabilidade no gerenciamento
dos REEE e considera a RC de difícil implementação;

b)

para a garantia de uma Responsabilidade Compartilhada efetiva, o
Governo deve assumir papel de protagonista, participando direta e
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indiretamente deste processo, no que diz respeito à estruturação,
implementação, educação e conscientização;
c)

para a garantia da implementação da LRPC de eletrodoméstico, o
Governo e a iniciativa privada devem incluir e apoiar todos os setores
envolvidos:

fabricantes,

comerciantes,

distribuidores,

cooperativas,

sucateiros, recicladores, logística, transportes e setor viário;
d)

campanhas de educação e de conscientização ambiental por parte do
Governo, facilitando o entendimento do papel do consumidor no contexto
da RC e da LRPC;

e)

investimento em campanhas de educação e de conscientização ambiental
por parte do varejo e da indústria, por meio de ações que impulsionem o
consumidor a cumprir sua parte neste contexto;

f)

estabelecimento de metas e os prazos, que estarão descritos nos acordos
setoriais, de tal forma que sejam factíveis, e, ao mesmo tempo,
condizentes com as definições, objetivos e responsabilidades da PNRS;

g)

inclusão, nos acordos setoriais, das assistências técnicas (ou seja, o setor
de serviços), uma vez que concentram muitos inservíveis, sobretudo nas
pequenas

cidades,

tendo

uma

representatividade

importante

no

gerenciamento dos REEE;
h)

execução de estudos e pesquisas sobre a capacidade de reciclagem dos
componentes eletrodomésticos, uma vez que a LRPC passa a ser
obrigatória;

i)

execução de estudos e pesquisas sobre novos produtos que possuam
uma capacidade de reciclagem elevada, e, ao mesmo tempo, menor
impacto ambiental na produção e no descarte.
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APÊNDICE A – Questionário
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - RESPONSABILIDADE
COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS NO SEGMENTO
DE ELETRODOMÉSTICOS
Entrevistado:
INDÚSTRIA
1
2

VAREJO

CONSUMIDOR

EXPERT¹

OMA²

CONSULTOR, ACADÊMICO, POLÍTICO
ÓRGÃOS DE MEIO AMBIENTE; CONCESSIONÁRIAS DE LIMPEZA URBANA

Formação Acadêmica:........................................................................................................
Cargo ou Função:...............................................................................................................

01.

Como você avalia a facilidade de entendimento da Lei No 12.305, de 02 de agosto
de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)? Assinale
com um X.
a) Ótima. A Lei é de fácil entendimento.
b) Regular. A Lei possui alguns pontos de difícil interpretação.
c) Fraca. A Lei é confusa e possui vários pontos de difícil interpretação.
Caso pertinente, por favor, utilize a última página para comentários adicionais

02.

A Seção “Da Responsabilidade Compartilhada” é descrito nos seguintes Artigos
da PNRS: 30 e 31 (fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, e
serviços públicos de limpeza urbana) 32 (fabricantes de embalagens), 33
(sistemas de logística reversa), 34 (acordo setoriais), 35 (consumidores) e 36
(serviços públicos de limpeza urbana).
Como você avalia o grau de clareza da seção “Da Responsabilidade
Compartilhada” (Artigos 30 a 36 da PNRS)?
a) Ótimo
b) Regular
c) Fraco
Caso pertinente, por favor, utilize a última página para comentários adicionais

03.

Como você avalia o grau de abrangência da seção “Da Responsabilidade
Compartilhada” (Artigos 30 a 36 da PNRS)?
a) Ótimo
b) Regular
c) Fraco
Caso pertinente, por favor, utilize a última página para comentários adicionais

04.

O Decreto no 7.404 cria o “Comitê Orientador para Implementação de Sistemas de
Logística Reversa”. Compete ao Comitê Orientador, descrito no Art. 34, entre
outras:
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I - Estabelecer a orientação estratégica da implementação de sistemas de
logística reversa instituídos nos termos da Lei no 12.305, de 2010, e deste
Decreto;
II - Definir as prioridades e aprovar o cronograma para o lançamento de editais de
chamamento de propostas de acordo setorial para a implantação de sistemas de
logística reversa de iniciativa da União;
III - Fixar cronograma para a implantação dos sistemas de logística reversa;
V - Definir as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e
econômicos dos sistemas de logística reversa;
VI - Avaliar a necessidade da revisão dos acordos setoriais, dos regulamentos e
dos termos de compromisso que disciplinam a logística reversa no âmbito federal;
Você acha importante a existência do “Comitê Orientador para Implementação de
Sistemas de Logística Reversa”?
a) Sim
b) Não
c) Indiferente
Caso pertinente, por favor, utilize a última página para comentários adicionais
05.

Segundo descrito no Art. 15 do Decreto no 7.404, de 23 de dezembro de 2010 que
regulamenta a Lei no 12.305, os sistemas de logística reversa serão
implementados e operacionalizados por meio dos seguintes instrumentos:
I - Acordos setoriais (Art. 19);
II - Regulamentos expedidos pelo Poder Público (Art. 30); ou
III - Termos de compromisso (Art. 32).
Assinale quais destes instrumentos, em sua opinião, garantirão o cumprimento da
responsabilidade compartilhada:
a) Acordos Setoriais
b) Regulamentos expedidos pelo poder público
c) Termos de Compromisso
d) Nenhum
e) Todos
Caso pertinente, por favor, utilize a última página para comentários adicionais

06.

Assinale quais objetivos da Responsabilidade Compartilhada você acha que serão
satisfatoriamente alcançados num prazo de 5 anos:
a) Compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os
processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão
ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;
b) Promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua
cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;
c) Reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição
e os danos ambientais;
d) Incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente
e de maior sustentabilidade;
e) Estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de
produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis;
f) Propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;
g) Incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental;
h) Nenhuma das anteriores.
Caso pertinente, por favor, utilize a última página para comentários adicionais
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07.

A “Logística Reversa”, segundo Art. 8o item III, é uma das ferramentas
relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos. Considerando o descrito no Art 33 da PNRS (das
responsabilidades):
§ 4o Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes
ou distribuidores, dos produtos e das embalagens...;
§ 5o Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos
fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens...;
§ 6o Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente
adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito
encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada...;
Para qual parte deste processo de logística reversa você acha que será mais
difícil, em ordem crescente (de 1 a 3 - colocando 1 para a mais fácil e 3 para a
mais difícil), considerando a realidade brasileira existente hoje do gerenciamento
dos resíduos sólidos?
a) Para os consumidores.
b) Para os comerciantes (varejo).
c) Para os fabricantes (indústria).
Caso pertinente, por favor, utilize a última página para comentários adicionais

08.

Considerando o grau de responsabilidade do consumidor, da indústria e do varejo
no que diz respeito à Logística Reversa de eletrodomésticos, em sua opinião, qual
seria a porcentagem do custo de implementação deste sistema que deveria caber
a cada um?
a) 1/3 para cada parte.
b) 50% para a Indústria e 50% para o Varejo.
c) Uma parcela maior para o Consumidor.
d) Uma parcela maior para a Indústria.
e) Uma parcela maior para o Varejo.
f) 100% para o Consumidor.
g) 100% para a Indústria.
h) 100% para o Varejo.
Caso pertinente, por favor, utilize a última página para comentários adicionais

09.

O varejo possui uma posição estratégica, uma vez que é o elo entre o fabricante e
o consumidor. Considerando esta afirmação, assinale as ações que você acha
que o comerciante de eletrodomésticos deveria adotar para garantir a
implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.
a) Não comprar produtos dos fabricantes que não estejam cumprindo os
objetivos descritos no Art. 30 da PNRS (Da Responsabilidade
Compartilhada).
b) Não comprar produtos dos fabricantes que não estejam cumprindo as
responsabilidades descritas no Art. 31 da PNRS.
c) Disponibilizar postos de entrega de resíduos eletrodomésticos reutilizáveis e
recicláveis nas lojas.
d) Atuar em parceria com cooperativas e outras formas de associação de
catadores de materiais recicláveis.
e) Efetuar a devolução aos fabricantes dos produtos e embalagens listados no
Art. 33.
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f) Promover ações de educação e conscientização ambiental nas lojas.
g) Nenhuma.
h) Outra(s).
Caso pertinente, por favor, utilize a última página para comentários adicionais
10.

E quais ações o fabricante de eletrodomésticos deveria adotar para garantir a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto?
a) Não comprar matérias-primas de fornecedores que não estejam cumprindo as
responsabilidades descritas no Art. 31 da PNRS.
b) Atuar em parceria com o varejista no que diz respeito aos postos de entrega
de resíduos reutilizáveis e recicláveis.
c) Atuar em parceria com o varejista no que diz respeito às ações de educação
e conscientização ambiental.
d) Atuar em parceria com cooperativas e outras formas de associação de
catadores de materiais recicláveis.
e) Encaminhar os resíduos para as recicladoras.
f) Encaminhar os rejeitos para disposição final ambientalmente adequada.
g) Nenhuma.
h) Outra(s).
Caso pertinente, por favor, utilize a última página para comentários adicionais

11.

Pensando na Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo de vida do produto
eletrodoméstico e considerando os objetivos, as responsabilidades e as
obrigações descritas na PNRS, que porcentagem que você acha que ela será
atingida no tempo, respectivamente.
Tempo (anos)

a) 1 ano

b) 2 anos

c) 5 anos

d) 10 anos

Quantidade de resíduo
com adequada destinação
pós-consumo (%)
Caso pertinente, por favor, utilize a última página para comentários adicionais
12.

Você conhece alguma experiência de Logística Reversa e/ou Responsabilidade
Compartilhada de outros países que teria potencial de sucesso no Brasil?
a) Nenhuma.
b) Alguma(s).
Caso pertinente, por favor, utilize a última página para comentários adicionais
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COMENTÁRIOS ADICIONAIS
Questão 01:

Questão 02:

Questão 03:

Questão 04:

Questão 05:

Questão 06:

Questão 07:

Questão 08:

Questão 09:

Questão 10:

Questão 11:

Questão 12:
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APÊNDICE B – Carta de Encaminhamento
Prezado(a) Senhor(a),

Sou aluna do curso de Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT (sob orientação do Prof. Dr. Ângelo
José Consoni) e estou desenvolvendo minha pesquisa sobre a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), focando minha análise na seção da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e sobre o segmento de eletrodomésticos, o
qual abrange:
a) Linha branca: refrigeradores, fogões, lavadoras de roupas, microondas e máquinas de
lavar louça;
b) Linha marrom: TVs, DVDs, sistemas de áudio domésticos e para veículos, câmeras de
vídeos;
c) Eletroportáteis: processadores de alimentos, máquinas de café, secadores de cabelo,
modeladores, barbeadores/depiladores, ferros de passar, aspiradores, torradeiras,
sanduicheiras, máquinas e suco.
Solicito sua colaboração no sentido de responder e retornar-me o questionário anexo (doze
questões de múltipla escolha e comentários opcionais), o qual também estará sendo
enviado a representantes da indústria, varejo, consumidores, órgãos ambientais e
acadêmicos, entre outros. Será garantido o completo sigilo dos dados pessoais /
institucionais de todos os respondentes.
Apreciaria a gentileza de brevidade no retorno do arquivo com as suas contribuições (um
período de cinco dias seria excelente).
Para sua comodidade, também seguem anexados a Lei Federal No 12.305 (que instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos) e o Decreto Federal No 7.404, que regulamentou a
Lei Federal No 12.305.
Agradeço antecipadamente,
Adriana Jazzar Bazzali
Matrícula No 179T14TA
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APÊNDICE C – Comentários dos Respondentes
Comentários adicionais dos respondentes da indústria (RI), do varejo (RV),
consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de meio ambiente (RO), em complemento
ao questionário submetido.
a)
Q01-RI-02: É difícil aplicação. Veja comentário na questão 2.
b)
Q01-RI-06: A Lei é de fácil entendimento, sua implantação será difícil devido à
grande abrangência de atuação.
c)
Q01-RI-07: Esperava-se que a regulamentação fosse esclarecer vários pontos
da política, o que não aconteceu; simplesmente postergaram a discussão para
os acordos setoriais que seguirão. Exemplo são as metas e operacionalização
da logística reversa.
d)
Q01-RI-08: A legislação brasileira é mais próxima da Européia, pois recebemos
forte influência do método ISO 9000 e 14000.
e)
Q01-RI-09: Exemplo: A inserção dos catadores na cadeia de retorno.
f)
Q01-RV-06: A PNRS de um modo geral é benéfica, pois “dá solução” ao lixo no
Brasil, pois dispõe e esclarece as diretrizes sobre o gerenciamento dos resíduos
sólidos. Além disso, a lei ratifica a interface com as normas já estabelecidas pelo
SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente. Contudo, no que diz respeito
ao varejo, o ponto controvertido do texto legal é a questão da logística reversa,
pois impõe uma responsabilidade que o comerciante não terá condições de
suportar sozinho, tanto no que se refere a sua implantação propriamente dita,
como os seus custos.
g)
Q01-RV-09: Na busca de atender tudo em todo segmento, tornou especifica em
alguns pontos e pouco geral.
h)
Q01-RC-03: A começar pela extensão do texto, os termos utilizados requerem
um conhecimento mínimo do assunto. Considerando que o consumidor é parte
importante na cadeia, o texto deveria ser mais simples, conciso e direto.
i)
Q01-RC-06: (i) Entende-se que a redação da lei, muitas vezes, é confusa. Um
exemplo típico é o inciso II, do artigo 7o. Tem-se ainda, artigos completamente
desnecessários, como o artigo 5o. Prova disso é que, dentre as políticas
relacionadas a presente lei, não consta a Política de Recursos Hídricos. Basta
verificar o que ocorre nas grandes enchentes, para notar que a PNRH tem
interface com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por isso, verifica-se que o
artigo 5o é inócuo e descabido. Na realidade, o Planejamento previsto nas
citadas políticas e na PNRH, devem estar em harmonia. Mister é que os
planejadores atuem em uníssono e em consonância. É imprescindível lembrar
que o meio ambiente é único, muito embora as políticas sejam diversas. Assim,
entende-se que não há necessidade de estar escrito na lei quais políticas estão
relacionadas ou ligadas. (ii) No Capítulo II, “Definições”, os conceitos que estão
consignados, apenas servem para fazer com que os cidadãos comuns desistam
de ler a lei. Os legisladores não atentaram para o fato de que uma lei deve ser
sucinta, clara e objetiva. O decreto regulamentador é que tem a função de
explicar e discriminar a lei. (iii) Nota-se, ainda, que os princípios elencados no
artigo 6o são complexos para entendimento do leitor que não tem muito contato
com o direito. Como retro mencionado, para uma lei ser clara e de fácil
interpretação deve ser objetiva e concisa. O que não ocorre neste caso. Outro
ponto a destacar é o princípio do poluidor-pagador, especificado no inciso II, do
referido artigo (6o), que é um princípio questionável, pois, como poderia uma lei
admitir ao cidadão que polua desde que pague?! Infelizmente, é usualmente
citado, até mesmo por advogados da área, mas não deveria estar consignado no
citado diploma legal, já que se trata de uma matéria controversa. O inciso VI, do
artigo 6o, prevê dentre os princípios, a cooperação. Entende-se que a
cooperação é uma meta, não um princípio. Aliás, o legislador não atentou para
as diferenças entre princípio e meta. Há que se ter em mente que princípio é a
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j)

k)

l)

base, a fundamentação da lei e pode ser citado explicitamente na norma, mas
deve-se, necessariamente, estar implícito no ordenamento jurídico - bastaria
isso. No caso do inciso XI, do artigo 6o há a razoabilidade e proporcionalidade.
São temas complexos e subjetivos, que só servem para confundir o leitor.
Ademais, dentre os princípios consignados, muitos podem ser considerados
metas. (iv) Existe, ainda, um grave erro na lei em tela. É a forma como o
legislador federal determina que os Estados, Municípios e Distrito Federal devem
legislar e/ou atuar. Neste caso, trata-se de grave afronta aos princípios
consagrados na Lei Maior do País, que garante aos entes federativos autonomia
político-administrativa (artigo 18) e capacidade para legislar sobre a matéria em
foco (artigo 24, inciso VI e VIII). Sendo que o §1o, do art. 24, da CF dispõe que
“no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais”. Assim, a União não tem competência para
disciplinar impondo forma de conduta para os demais entes da federação.
Tampouco decidindo acerca da competência legislativa. Normas gerais são
diretrizes e nada mais. Tudo o que não estiver dentro deste limite será
inconstitucional.
Q01-RE-01: Acho a lei clara, muito boa e dentro de padrões equivalentes ao que
existe de mais moderno no mundo sobre o assunto. O problema é que a
definição de pontos críticos, como metas, por exemplo, ficam por conta da
regulamentação.
Q01-RE-04: A PNRS tem pontos que devem ser bem esclarecidos como a
disposição final ambientalmente correta como, onde, quem ficará com o passivo
ambiental - indústria, consumidor ou município? A PNRS dá a idéia de que
haverá um equilíbrio entre indústria, varejo e consumidor na produção de
resíduos sólidos e, portanto, uma redução, mas isso não está claro.
Q01-RE-05: A lei é de fácil interpretação, mas, trouxe instrumentos novos e a
maioria dos artigos carecia de regulamentação.

Comentários adicionais dos respondentes da indústria (RI), do varejo (RV),
consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de meio ambiente (RO), em complemento
ao questionário submetido.
a) Q02-RI-02: Precisamos da Lei, depois da Regulamentação, Comitê Orientador ....
interpretações jurídicas ....
b) Q02-RI-03: Razoável: Alguns temas importantes ficaram muito genéricos.
c) Q02-RI-06: É clara, porém sabemos que a efetivação de ações relacionadas ao
poder público municipal trará maiores dificuldades de implementação.
d) Q02-RI-07: Acredito que a maior dificuldade será fazer com que os agentes
públicos cumpram a sua parte neste processo de logística reversa, os demais
atores com certeza vão executar.
e) Q02-RI-10: A lei é abrangente, mas, ainda precisa instrumentalizar melhor quem
faz o que, onde, quando... O decreto de dez/10 deve reunir os setores e
estabelecer melhor essas questões.
f) Q02-RV-01: A percepção que tenho sobre o texto da lei é que algumas pessoas,
bem intencionadas, redigiram um texto básico e um tanto quanto óbvio sobre as
melhores práticas, politicamente dizendo, sobre um processo ideal de destinação
de resíduos de produtos para o setor de eletro. Não há ali, porém, descritos
detalhadamente os responsáveis por cada processo e nem mesmo os processos
de forma detalhada. Minha expectativa é que tenhamos um detalhamento do
processo de forma legal. Não há como simplesmente “compartilhar
responsabilidades”. Precisamos deixar claro o papel de cada um no processo e
cobrar responsabilidade individual, ou seja, se não houver penalizações pelos
processos em cada etapa, não será no conjunto que isso funcionará.
g) Q02-RV-02: Sobre: “Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes...
(--)....São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa...” O
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cliente devolve no estabelecimento comercial, mas, a partir daí, o fabricante é
obrigado a retirá-lo no comércio ou o comerciante é obrigado a entregar no
fabricante?
h) Q02-RV-06: As dúvidas quanto à sistematização da responsabilidade
compartilhada acabaram sendo supridas pelo Decreto Regulamentador. O que não
significa que esta responsabilidade será operada facilmente, pois deverá envolver
todas as cadeias produtivas, governo e sociedade na tarefa de destinar
corretamente os resíduos, devendo ser ajustado através de cooperação técnica e
financeira. Além disso, terá o varejo o desafio de adequar o seu negócio à nova lei,
firmar os acordos setoriais com seus fornecedores e até alterar seus contratos, a
fim de que seja mantido o equilíbrio da relação com efetivo compartilhamento das
responsabilidades prevista na lei.
i) Q02-RC-06: Muito embora o tema tenha sido escrito nos mínimos detalhes,
obrigando, inclusive as partes interessadas, não consta em nenhum momento, as
penalidades a serem aplicadas caso não sejam cumpridas as determinações
especificadas. Por isso, entende-se que estas obrigações podem ser totalmente
inócuas.
j) Q02-RE-01: Novamente, o ruim da lei é que deixa para a regulamentação os
detalhes do tamanho da responsabilidade dos atuantes da cadeia. Por outro lado,
não deixa de apontar, inclusive com algum detalhe, quem são os responsáveis
pelo processo.
k) Q02-RE-05: A lei trouxe poucas explicações sobre a responsabilidade
compartilhada, deixando para a regulamentação.
l) Q02-RE-07: Os artigos dizem respeito ao que se deve fazer, mas não quem deve
fazê-lo e a pena pela ausência de ação, salvo no art. 34. O art. 35 é de intenção
angelical, mas não creio que os municípios se adéqüem antes de 30 ou 40 anos.
m) Q02-RE-08: Linda a seção “Responsabilidade compartilhada”. O desafio será sua
implementação numa sociedade onde a maior parte da população não tem acesso
a uma educação de qualidade a qual estimule na prática a responsabilidade
individual com o objetivo do bem estar coletivo.
Comentários adicionais dos respondentes da indústria (RI), do varejo (RV),
consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de meio ambiente (RO), em complemento
ao questionário submetido.
a) Q03-RI-03: Razoável: a abrangência ficou sem detalhe por ex: agrotóxicos e pilhas
e baterias já possuem lei/resolução CONAMA para atendimento, não havendo a
necessidade de replicação o que gera confusão do atendimento ou não a PNRS
por uma conseqüência de ter resolução específica.
b) Q03-RV-06: Idem questão 02.
c) Q-03-RC-03: A abrangência da responsabilidade compartilhada parece adequada,
porém, novamente a lei é longa e difícil de ler.
d) Q03-RE-01: Indica, inclui e aponta claramente todos os responsáveis da cadeia e
do processo.
e) Q03-RE-03: A lei poderia ter feito referência a “resíduos especiais pós-consumo”
em geral, apresentando sua conceituação, sem limitar aos produtos e embalagens
listados no art. 33 e seu §1o Outros resíduos especiais pós-consumo poderiam ter
sido incluídos, tal como os veículos automotores no final de seu ciclo de vida.
f) Q03-RE-05: Ficou também para a regulamentação a definição mais apurada da
responsabilidade compartilhada.
g) Q03-RE-06: Além de embalagens, poderiam ser incluídos de forma mais
contundente produtos e utensílios que (ainda forem) descartáveis.
h) Q03-RE-07: Os artigos dizem respeito ao que se deve fazer, mas não quem deve
fazê-lo e a pena pela ausência de ação, salvo no art. 34.
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Comentários adicionais dos respondentes da indústria (RI), do varejo (RV),
consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de meio ambiente (RO), em complemento
ao questionário submetido.
a) Q04-RI-02: O poder público nem sempre ajuda. Questões políticas podem interferir
num processo adequado.
b) Q04-RI-03: Não só para a logística reversa como também para o Plano de
Gerenciamento. Alguns resíduos tidos como “especiais” necessitam de tratamento
especial por parte do governo e do setor industrial, bem como de todos os
diretamente interessados. O acordo setorial traz a possibilidade de tratar este
resíduo de forma específica e diferenciada com o Comitê.
c) Q04-RI-05: Esse comitê terá melhores condições de unir as varias fases do
encadeamento da Logística Reversa e promover a implantação das ações.
d) Q04-RI-07: Comitê orientador e uma boa estratégia somente que deveria ter uma
maior participação do setor privado que em ultima estância são os responsáveis
pela destinação final dos resíduos.
e) Q04-RI-09: O Comitê orientador é importante se quando da formação ele envolver
outros entes responsáveis, como exemplo o Min. da Fazenda, para regular a
questão fiscal do tramite dos produtos em fim de vida.
f) Q04-RV-01: Não sei se um “comitê”, mas é importante que exista um grupo de
pessoas (multicanais) que estudem, detalhem e implantem o modelo ideal de
processamento, que gere um documento do poder público para regular o modelo.
Acordos de boas-intenções não terão resultado esperado.
g) Q04-RV-06: Entendo ser importante a criação do Comitê, para dar efetividade ao
objetivo da PNRS e até para orientar os participantes da cadeia de consumo sobre
o compartilhamento da sua responsabilidade e o seu papel neste desafio que a lei
nos propôs.
h) Q04-RV-08: É importante a existência, porém ele pode ser demasiadamente
burocrático, perdendo a agilidade da implementação do sistema de logística
reversa.
i) Q04-RC-03: Comitê Orientador para Implantação me soa como mais um órgão
público fadado à ineficiência. Diante de um País com tantos órgãos, cargos e
ações públicas, penso que formar um Comitê Orientador é mais uma forma de
atravancar as decisões. Mesmo numa democracia, algumas questões de interesse
público devem ser Top Down4. O meio ambiente é uma delas.
j) Q04-RC-05: Destaca-se, que o Comitê é de grande valia. No entanto, a lei corre o
risco de não ser aplicada, pois como mencionado no item 2, a falta de penalidades
ao não cumprimento legal acaba por dificultar o processo de implantação da lei.
Pode-se prever tão-somente incentivos ao empreendedor que atuar de forma
regular. Isso seria até mais produtivo do que penalizar.
k) Q04-RE-01: Uma vez que a estrutura da Lei determina que, detalhes operacionais
etc. serão determinados por meio da regulamentação, a existência de um Comitê é
fundamental para organizar as discussões, lobby etc.
l) Q04-RE-02: Mas de complexa implantação, pois, envolve poder publico e iniciativa
privada.
m) Q04-RE-03: Não vejo a necessidade de um comitê. Receio que o comitê acabe
por politizar e burocratizar determinações que deveriam ser de ordem técnica.
n) Q04-RE-05: É importante que haja um órgão especializado pra definição destas
políticas.
o) Q04-RE-06: Embora haja certo receio com relação ao seu funcionamento e sua
abertura para a “sociedade civil impactada...”.
p) Q04-RE-07: Comitês são instrumentos para a não-implementação de ações. Não
há pena para a não realização nos prazos necessários.

4

Top Down: ..............................................
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q) Q04-RE-08: O comitê orientador deveria dar mais poder ao corpo técnico e
cientifico para as decisões, acompanhados principalmente por representantes da
sociedade civil. A decisão tomada por maioria simples de votos, sendo composto
somente por membros do governo (ministros), como está apresentado no Decreto
No 7404, poderá levar a decisões políticas (favoráveis a lobby) ao invés de
técnicas. Situação previsível com a mudança de governo e dos ministérios.
A seguir são apresentados os comentários adicionais dos respondentes da indústria
(RI), do varejo (RV), consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de meio ambiente
(RO), em complemento ao questionário submetido.
a) Q05-RI-02: As ações reais de minimização de resíduos, combate à poluição só
vem tendo sucesso no cumprimento legal se o poder público lança o instrumento
legal e de fato, tem como fiscalizar o instrumento legal homologado.
b) Q05-RI-03: O acordo setorial, de natureza contratual, permite o ajuste entre as
partes sobre as especificidades de cada mercado. Como não possuímos dentro do
nosso sistema jurídico uma figura em que possamos atualizar constantemente
(como as diretivas na Europa), o acordo, em seu formato relatado na política, dará
prazo e possibilitará uma renovação acertada para atingimento de objetivos e
metas.
c) Q05-RI-06: Os Acordos Setoriais terão mais dificuldades em setores menos
organizados setorialmente e nacionalmente, como a Indústria e o varejo.
d) Q05-RI-07: Os acordos setoriais são o melhor instrumento, pois, permitirão uma
negociação aberta entre os atores para se chegar à melhor solução, com
imposição não funciona.
e) Q05-RV-06: Acredito que todos os instrumentos terão eficácia, pois o poder público
e a iniciativa privada (fabricantes / comerciantes / distribuidores / importadores)
estão engajados neste desafio.
f) Q05-RV-09: Todos os instrumentos de regulação devem ser utilizados, desde que
não se fira as alçadas de cada um deles.
g) Q05-RC-03: Acordos setoriais e Regulamentos do Poder Público me pareceram
mais efetivos do que Temos de Compromisso, estes difíceis no cumprimento. Mas
meu conhecimento é de leigo.
h) Q05-RC-06: Não há dúvida de que a participação de todos os interessados é
imprescindível para que se obtenham os resultados esperados.
i) Q05-RE-02: As ações reais de minimização de resíduos e combate a poluição só
vem tendo sucesso no cumprimento legal se o poder público lança o instrumento
legal e, de fato, tem como fiscalizar o instrumento legal homologado.
j) Q05-RE-03: Desde que haja efetiva fiscalização de seu cumprimento.
k) Q05-RE-07: Num segundo momento, creio que os acordos setoriais serão mais
efetivos, mas o gatilho do PNRS é o Poder Público.
Comentários adicionais dos respondentes da indústria (RI), do varejo (RV),
consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de meio ambiente (RO), em complemento
ao questionário submetido.
a) Q06-RI-03: Existe uma tendência que os itens assinalados se realizem, mas, são
tendências. Muitas promoções, estímulos e incentivos funcionam somente com a
mudança de cultura e não por força da lei. Somos de um País que muitas vezes
existe a lei, mas, ela “não pega”. A conseqüência que muitas das práticas se
tornam realidade antes da lei, algumas com ela e outras nem com ela.
b) Q06-RV-01: Não há melhor forma de controle do processo do quê concentração do
modelo na indústria. Tem que haver um maior responsável por todo o fluxo, e isso
deve estar na indústria. Temos no Brasil mais de 30.000 mil pontos de vendas de
varejo. Não há como controlá-los. As indústrias têm que pensar no modelo
completo e atuar desde a captação dos resíduos até transformação na reciclagem.
Utilize-se para essa defesa o fato de que ao querer garantir a arrecadação de
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impostos na cadeia de venda de produtos, o Governo designou às indústrias a
maior parte da responsabilidade pela Substituição Tributária, ou seja, é ela
(indústria) a responsável pelo recolhimento, antecipado, de todo o imposto da
cadeia, substituindo os distribuidores e varejistas integralmente. O modelo seria o
mesmo, porém de fluxo de produtos. É também quem pode melhor dimensionar e
embutir, nos produtos, os custos do processo, bem como seria o maior interessado
na minimização dos valores do modelo, de forma a garantir que seus produtos
tenham o menor impacto possível em alteração de preços na ponta, garantindo o
consumo. É também quem poderia manter centralizado o “poder econômico” da
gestão dos custos e democratização do processo. Caso o varejo seja responsável
por parte importante do processo, os grandes teriam melhores condições de
processamento, pela sua malha logística, prejudicando o pequeno e médio varejo,
que respondem por mais de 60% do mercado.
c) Q06-RE-03: Sendo otimista.
d) Q06-RE-06: Ainda que parcialmente.
Comentários adicionais dos respondentes da indústria (RI), do varejo (RV),
consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de meio ambiente (RO), em complemento
ao questionário submetido.
a) Q07-RI-02: O consumidor é o mais reticente para entrega de produtos pósconsumo, pelo hábito do brasileiro.
b) Q07-RI-03: Para todos: o consumidor agora tem obrigação de devolver o produto
com a embalagem (o que não corresponde à realidade) ao varejo. Muitas vezes
ele acredita que há condição de reaproveitamento do produto, ou seja, possuímos
a cultura do repasse do produto no pós-consumo, buscando vantagem econômica.
É necessária uma mudança de cultura e do pensamento de posse e propriedade
do produto. Outra dificuldade está em dispor da embalagem. O consumidor ainda
está sem informação e não há estrutura suficiente para dispor nem estrutura para
atender esta demanda. O varejo ainda se posiciona com indiferença a Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Em pesquisa equivalente, o município de São Paulo
instituiu lei para obrigar o grande gerador do município (aquele que dispõe acima
de 200 litros de lixo diário - cerca de dois sacos grandes de lixo) a se obrigar a
contratar empresa para recolher e não mais dispor para coleta municipal. A lei já
está em vigor, mas muitos comerciantes alegam “não saber”, muitos assumem não
“dispor mais de 200 litros dias” mesmo com a fiscalização e com a atividade
caracterizando muito mais do que 200 litros por dia. Este é somente um exemplo
da dificuldade e posição muitas vezes que o varejo se coloca na aplicação da lei. O
varejo sofre com a falta de estrutura das lojas pra recepcionar produtos no pósconsumo e não há incentivo a ele. Está no meio da cadeia de logística reversa. O
fabricante terá dificuldades para receber o produto no pós-consumo pelo
consumidor (principalmente os que ele acredita ainda ter vantagem econômica),
parcerias do varejo deverão ser provocadas por ele para que aconteça o
“encadeado” que a lei menciona e terá que criar estrutura para receber, tratar e
dispor de forma a atender a lei. Sofre com a ausência de infra-estrutura e de
poucas empresas no mercado que garantem a disposição final e ou tratamento de
forma adequada e transparente.
c) Q07-RI-06: O consumidor final é quem dará o início ao processo e, com sua
resistência na devolução dos produtos, terá dificuldade maior inicial, devido a não
valorização dessa atividade. Para Varejo e Indústria esse processo depois de
implantado terá mais facilidade de execução embora com custos e investimentos
necessários.
d) Q07-RI-07: Os consumidores precisarão ser educados para participar deste
processo, ninguém quer gastar nada; segundo os revendedores tentarão jogar este
custo para a indústria e indústria não tem para onde correr.
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e) Q07-RI-10: Será difícil obter os resíduos para a destinação se não houver um
acordo setorial forte com o comercio para a obtenção dos mesmos e a
conscientização dos consumidores para o envio dos resíduos aos locais oferecidos
pelo comercio e/ou cooperativas.
f) Q07-RV-06: Levando em conta a realidade brasileira existente hoje, tenho que
todos os setores (consumidor/comerciante/fabricante) terão dificuldades
consideráveis para implantação da logística reversa, pois envolve a
conscientização do consumidor, a adaptação e custo que o comercio terá que
suportar para receber produtos e encaminhá-lo ao fabricante e, este último em
adotar e aperfeiçoar tecnologia para dar destinação adequada ao seu produto.
g) Q07-RC-03: O varejo será a área mais afetada, no meu entendimento. Pois
trabalha com vários fornecedores e tipos de produtos. E é o elo entre a indústria e
o consumidor. Por isso, penso que deve ter maior responsabilidade, porém maior
apoio do poder público também.
h) Q07-RE-01: Não acredito que um consumidor levará sua geladeira, fogão, TV 29”
ou mesmo um celular numa loja de varejo. Por outro lado, se isso acontecer,
gerará aos varejistas problemas como o de espaço nas lojas e até mesmo
questões de ordem fiscal, dado que o varejo terá que dar entrada no produto para
depois destinar ao fabricante. Dentro deste cenário, o menos impactado será o
fabricante que ficará sentado esperando os produtos chegarem até ele para serem
destinados.
i) Q07-RE-03: Acredito que o grau de dificuldade depende da capacidade que os
fabricantes terão de “incentivar” ou “forçar” a devolução dos produtos e
embalagens bem como de desenvolver campanhas de informação e
conscientização. A valorização dos resíduos pode ser um excelente caminho.
Comentários adicionais dos respondentes da indústria (RI), do varejo (RV),
consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de meio ambiente (RO), em complemento
ao questionário submetido.
a) Q08-RI-02: Todo o custo recairá para o consumidor (seja por custo adicional do
produto ou por impostos do poder público).
b) Q08-RI-03: A responsabilidade é compartilhada e encadeada. Se todos os entes
envolvidos na cadeia tivessem a mesma parcela financeira conseguiríamos
realmente atingir a responsabilidade compartilhada e encadeada: a contribuição é
ao meio ambiente que todos habitam.
c) Q08-RI-06: O consumidor terá que ser incentivado a iniciar o processo e se houver
algum custo, será mais difícil ainda participar. Assim, caberá realmente à indústria
e o varejo custear todo o processo. Num futuro, não próximo, talvez se tenha
condições de responsabilizar o consumidor final por esse processo de reciclagem.
d) Q08-RI-10: Como toda a cadeia se beneficiou (imagine um celular/laptop/TV) é
razoável que todos tenham responsabilidades e penalidades compatíveis.
e) Q08-RV-09: A divisão dos custos, onde o consumidor participa diretamente faz
com que toda a cadeia busque eficiência na medida em que este é o maior critico
das ineficiências existentes.
f) Q08-RC-04: Mas acredito que a carga de imposto deveria ser menor, como
incentivo a indústria.
g) Q08-RC-06: Entende-se que a porcentagem da parcela não é uma questão de fácil
decisão. Mesmo porque, deve-se ter em mente que a indústria é imprescindível
para o desenvolvimento econômico e social do País. Assim, não é conveniente
ampliar os custos referentes à produção de produtos, pois isso acabará recaindo
no consumidor. E pior, poderá gerar outros problemas afetos à economia.
Portanto, ao se falar em custos, principalmente nesta área, seria pertinente pensar
também em incentivos fiscais.
h) Q08-RE-01: Indiquei o fabricante, pois acho que todos os produtos deveriam sair
da fábrica com o serviço e um mecanismo de coleta e descarte já embarcados,
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assim como a garantia de, pelo menos, 1 ano. Por outro lado, quem paga é
sempre o Cliente, dado que o custo do descarte estará incluído no preço do
produto, assim como está o custo da garantia de um ano.
i) Q08-RE-02: O consumidor já pagará embutido no preço do produto, os custos da
implantação de uma bolsa de resíduos mais elaborada do que a que atualmente
existe em SP, por exemplo.
j) Q08-RE-03: Acredito que o fabricante é quem tem maior capacidade de provocar
um “efeito cascata” em cada elo da cadeia de produção e consumo, no sentido de
prevenir o descarte inadequado dos resíduos pós-consumo.
k) Q08-RE-04: A responsabilidade do consumidor está no poder de escolha de um
eletrodoméstico com garantia do produto ter passado por uma cadeia de produção
com selo de qualidade e selo verde e, portanto, provavelmente já paga por isso e
também pelo retorno do produto após o ciclo de vida. Mas no caso desta questão,
o grau de responsabilidade deve ser compartilhado entre os três segmentos, mas
tendo a indústria e o varejo como principais responsáveis para dar certo a
implementação da logística reversa.
l) Q08-RE-05: O consumidor é a peça chave para inicio da logística reversa. Sem
pressão econômica aliada à educação ambiental, não lograremos êxito.
m) Q08-RE-06: Ainda que a indústria repasse parte desse custo, o que é educativo,
ela deve ser a maior responsável, enquanto geradora primeira dos resíduos.
n) Q08-RE-08: O custo de implementação acabará indiretamente sendo repassado
ao consumidor.
Comentários adicionais dos respondentes da indústria (RI), do varejo (RV),
consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de meio ambiente (RO), em complemento
ao questionário submetido.
a) Q09-RI-03: A parte dos itens b, c e e que são obrigatórias por lei; o item a é de
certa forma, uma política do varejo que valorizaria o fabricante que está
estabelecido no País de forma regular. A promoção de ações de educação e
conscientização é algo proveitoso para todos os entes envolvidos.
b) Q09-RI-06: O varejo está próximo do consumidor, facilitando o retorno do produto
para reciclagem. Para reduzir custos indústria e varejo deverão buscar
associações de catadores e empresas recicladores próximas dos locais de
recolhimento para redução de custos de transporte para centrais longe dos pontos
de venda.
c) Q09-RI-07: Novamente todo este processo será uma queda de braço entre
revendedores e indústria cabendo o custo ao elo mais fraco da cadeia, neste caso
a indústria.
d) Q09-RV-08: Os itens a e b são resultantes do f.
e) Q09-RC-06: No tocante à educação ambiental, embora de grande valia, não vejo
no momento, que seria possível a efetivação. Inclusive por motivos financeiros. A
meu ver, exigir muito, acaba por tornar inviável a aplicação.
f) Q09-RE-01: Vender o serviço de descarte com serviço de coleta na casa do
consumidor.
g) Q09-RE-08: Além de todas aquelas; deveria tornar público e divulgado para todos
os clientes os locais de destinação do material recebido (com a quantificação),
além da apresentação dos processos de reutilização ou reciclagem utilizados e
principalmente o número de pessoas beneficiadas com esta atividade de
destinação dos materiais.
Comentários adicionais dos respondentes da indústria (RI), do varejo (RV),
consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de meio ambiente (RO), em complemento
ao questionário submetido.
a) Q10-RI-03: Praticamente todos os itens listados estão assinalados por
entendermos que as atividades deverão acontecer na prática e por força de lei.
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b) Q10-RV-02: Outras: Retirar os produtos devolvidos pelos clientes nos locais onde
entregou a mercadoria para venda.
c) Q10-RV-08: Os itens a e b são resultantes do f.
d) Q10-RV-09: A indústria tem a melhor fonte de pesquisa para buscar os melhores
materiais.
e) Q10-RC-06: No tocante à educação ambiental, embora de grande valia, não vejo
no momento, que seria possível a efetivação. Inclusive por motivos financeiros. A
meu ver, exigir muito, acaba por tornar inviável a aplicação.
f) Q10-RE-01: O fabricante deveria incluir em todos os seus produtos um serviço ou
um mecanismo de coleta e descarte certo para seus produtos.
g) Q10-RE-06: Aumentar a vida útil do produto e sua garantia, como também facilitar
o conserto do equipamento, sem que isto custe mais que um produto novo.
h) Q10-RE-07: O fabricante deve desenvolver seus produtos pensando, no projeto,
como será o processo de reciclagem, adotando assim, materiais e produtos neste
conceito.
i) Q10-RE-08: Idem à questão 9.
Comentários adicionais dos respondentes da indústria (RI), do varejo (RV),
consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de meio ambiente (RO), em complemento
ao questionário submetido.
a) Q11-RI-03: Responsabilidade compartilhada por 100% do produto da marca
recebida pelo consumidor/varejo/distribuição em até 4 anos.
b) Q11-RI-06: A cultura para reciclagem precisa ser implantada e gradualmente a
população irá aderir a essa nova cultura, mas sem dúvida levará um tempo
considerável.
c) Q11-RI-09: Como a “responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto”
é um tema relativamente novo para o Brasil, não tenho números “reais” para
responder o questionamento 11, uma vez que envolve comportamento de vários
elos da cadeia, consumidor, varejo, indústria e entre outros.
d) Q11-RI-10: O mercado precisa ser quantificado para se ter uma idéia de quanto ou
qual será o objetivo a ser atingido.
e) Q11-RV-01: O percentual depende, obviamente, do processo implantado. Se
levarmos em conta um processo relativamente solto (sem responsável
identificável) o tempo seria o de “acúmulo” dos resíduos por vida útil média dos
eletrodomésticos.
f) Q11-RC-03: Não tenho conhecimento suficiente do que as ações hoje em prática
representam. Sei que é pouca, talvez nenhuma. Portanto, considero que os
percentuais de atingimento nos próximos 5 e 10 anos são tímidos, mas para o
Brasil já seriam de grande incentivo para as gerações futuras.
g) Q11-RC-06: Novamente, destaca-se que as obrigações constantes na lei em tela
não são verdadeiramente obrigações. Pode-se dizer que são sugestões e nada
mais. No tocante à porcentagem especificada, creio que esta é uma lei cuja visão
deve vislumbrar longo prazo, pois envolve uma série de atividades que não podem
ser imediatas. Principalmente, porque está relacionada à educação ambiental,
tema que levará anos a ser incorporado e realmente observado.
h) Q11-RE-06: Difícil, hein? Enquanto ambientalista, meu sentimento é de que a
proposta ainda está muito solta, correndo risco de morrer na praia. Por outro lado,
enquanto educadora, acho louvável a abertura democrática e participativa dada
pelo documento. Portanto, acredito que a situação pode realmente emplacar
graças à crescente consciência crítica e mobilização das pessoas/consumidores.
Mas não posso fazer previsões temporais...
i) Q11-RE-08: Difícil de estimar sem um parâmetro verdadeiro (dados reais) da
porcentagem que temos hoje.
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j) Q11-RE-10: Conforme previsto no art. 56 da PNRS, a implementação da logística
reversa terá seu cronograma ainda elaborado, o que não me permite maiores
avaliações quanto a percentuais e prazos.
Comentários adicionais dos respondentes da indústria (RI), do varejo (RV),
consumidores (RC), especialistas (RE) e órgãos de meio ambiente (RO), em complemento
ao questionário submetido.
a) Q12-RI-02: Europa, de uma forma geral (ERP5) ou SIGE (sistemas integrados de
gestão empresarial).
b) Q12-RI-03: Algumas boas práticas dos EUA e Europa poderiam ser utilizadas no
Brasil como um orientador.
c) Q12-RI-06: Sabemos que existem experiências de logística reversa em outros
países, mas desconhecemos os detalhes de como funcionam ou foram
implantadas.
d) Q12-RI-07: Europa, Canadá e Japão.
e) Q12-RI-08: Existem vários casos de o consumidor pagar a taxa de reciclagem por
ocasião da compra, por exemplo, na Província de Manitoba do Canadá, os
consumidores pagam a taxa de preservação ambiental (EHF). Os fabricantes por
sua vez utilizam provedores de serviços sem fins lucrativos para administrar o
programa, os varejistas mencionam o valor da taxa de preservação ambiental etc.
Nos Estados Unidos, também, existem inúmeras leis no nível Estadual com
aplicações diversas de programa. Na Europa já existem históricos de custo de
logística reversa e estão na fase de aprimoramento do programa e esforço
conjunto para redução de custo do programa. No Japão os consumidores pagam
pela logística reversa e reciclagem.
f) Q12-RC-03: Não conheço a experiência de outros países e entendo que o povo
brasileiro está numa curva ascendente de consumo. Ao mesmo tempo em que é
difícil instituir uma cultura de consumo consciente num País sedento pelo
consumo, é também o momento ideal para que esta cultura seja amplamente
difundida desde o início.
g) Q12-RE-01: Na Europa, assim como em alguns estados dos EUA, qualquer
produto para ser vendido no mercado é taxado em X% para lastrear a operação de
descarte; no Japão trabalha-se com o conceito de “Urban Mine”, ou seja, os
produtos são projetados para a cadeia produtiva e “desprodutiva”, com o máximo
de aproveitamento de ganho de produtividade também na desconstrução dos
produtos, reaproveitamento de materiais para reabastecimento da cadeia de
suprimentos etc.
h) Q12-RE-03: Programas de “extended producer responsibility” europeus, a exemplo
da pioneira Alemanha.
i) Q12-RE-06: De logística reserva, algumas iniciativas européias. De
responsabilidade compartilhada, nenhuma.
j) Q12-RE-09: A experiência que posso citar é a da Alemanha, que identifica seus
produtos eletroeletrônicos para o consumidor, com selo de produção
compartilhada. Aqui mesmo no Brasil podemos citar exemplos que são bem
sucedidos, tais como: Baterias veiculares; e Pneus automotivos.
k) Q12-RO-05: Espanha e Alemanha.
l) Q12-RO-06: Japão e Alemanha.
m) Q12-RO-09: O sistema atualmente adotado nos Grüne Punkts e a logística reversa
de e-waste praticada na Europa, entre outros.
n) Q12-RO-10: Conheço o que acontece com a responsabilidade pós-consumo da
Europa, principalmente de embalagens, que é focada na concepção do Modelo
“Ponto Verde”.

5

ERP: Enterprise Resource Planning

123

ANEXO A – Lei nº 12.305 – Política Nacional de Resíduos Sólidos

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
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.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO
Art. 1o 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.
§ 1o 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.
§ 2o Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação
específica.
Art. 2o Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis nos 11.445, de
5 de janeiro de 2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000, as
normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Sinmetro).
CAPÍTULO II
DEFINIÇÕES
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - 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;
II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou
irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos;
III - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam
identificáveis ou individualizáveis;
IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a
obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição
final;
V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua
constituição ou composição;
VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade
informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das
políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos;
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VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou
outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa,
entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos;
VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em
aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à
saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o
consumo;
X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;
XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de
soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica,
ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento
sustentável;
XII - logística reversa: 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;
XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e
serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores
condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das
necessidades das gerações futuras;
XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração
de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em
insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos
órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;
XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente
viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente
adequada;
XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder
ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento
na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;
XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 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, nos termos desta Lei;
XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua
transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões
estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;
XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de
atividades previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007.
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TÍTULO II
DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 4o A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos,
instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou
em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com
vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos
sólidos.
Art. 5o A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio
Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei no
9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela
Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
Art. 6o São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
I - a prevenção e a precaução;
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;
III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental,
social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;
IV - o desenvolvimento sustentável;
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços
competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e
tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos
naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do
planeta;
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais
segmentos da sociedade;
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e
de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;
IX - o respeito às diversidades locais e regionais;
X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;
XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.
Art. 7o São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem
como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;
IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de
minimizar impactos ambientais;
V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e
insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;
VII - gestão integrada de resíduos sólidos;
VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor
empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de
resíduos sólidos;
IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;
X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos
gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados,
como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº
11.445, de 2007;
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XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:
a) produtos reciclados e recicláveis;
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo
social e ambientalmente sustentáveis;
XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;
XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados
para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos,
incluídos a recuperação e o aproveitamento energético;
XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.
CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS
Art. 8o São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:
I - os planos de resíduos sólidos;
II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;
III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à
implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;
VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de
gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos;
VII - a pesquisa científica e tecnológica;
VIII - a educação ambiental;
IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;
X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico;
XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir);
XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa);
XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde;
XIV - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de
resíduos sólidos urbanos;
XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;
XVI - os acordos setoriais;
XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles: a)
os padrões de qualidade ambiental;
b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais;
c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;
d) a avaliação de impactos ambientais;
e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);
f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; XIX - o incentivo
à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com
vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos.
TÍTULO III
DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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Art. 9o Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte
ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
§ 1o Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos
sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e
com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado
pelo órgão ambiental.
§ 2o A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos Sólidos dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão compatíveis com o disposto no caput e
no § 1o deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei.
Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos
sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e
fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como
da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido
nesta Lei.
Art. 11. Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu
regulamento, incumbe aos Estados:
I - promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções
públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da lei complementar
estadual prevista no § 3º do art. 25 da Constituição Federal;
II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo
órgão estadual do Sisnama.
Parágrafo único. A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as
iniciativas do Município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais
Municípios.
Art. 12. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão e manterão, de
forma conjunta, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos
(Sinir), articulado com o Sinisa e o Sinima.
Parágrafo único. Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fornecer ao
órgão federal responsável pela coordenação do Sinir todas as informações necessárias
sobre os resíduos sob sua esfera de competência, na forma e na periodicidade
estabelecidas em regulamento.
Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:
I - quanto à origem:
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias
públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas
atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades,
excetuados os referidos na alínea “c”;
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em
regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições
de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de
terrenos para obras civis;
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais,
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento
de minérios;

128

II - quanto à periculosidade:
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de
acordo com lei, regulamento ou norma técnica;
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.
Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea “d” do
inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza,
composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público
municipal.
CAPÍTULO II
DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Seção I
Disposições Gerais
Art. 14. São planos de resíduos sólidos:
I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;
II - os planos estaduais de resíduos sólidos;
III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de
regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas;
IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos;
V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;
VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.
Parágrafo único. É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos
sólidos, bem como controle social em sua formulação, implementação e operacionalização,
observado o disposto na Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003, e no art. 47 da Lei nº 11.445,
de 2007.
Seção II
Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
Art. 15. A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano
Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20
(vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) anos, tendo como conteúdo mínimo:
I - diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos;
II - proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas;
III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a
quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente
adequada;
IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição
final de resíduos sólidos;
V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à
emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;
VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção
de seu aval ou para o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por
entidade federal, quando destinados a ações e programas de interesse dos resíduos
sólidos;
VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos;
IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das
regiões integradas de desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como para as
áreas de especial interesse turístico;
X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos;
XI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua
implementação e operacionalização, assegurado o controle social.
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Parágrafo único. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo
de mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas
públicas.
Seção III
Dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos
Art. 16. A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta
Lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados,
destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou
para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito
ou fomento para tal finalidade. (Vigência)
§ 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Estados que
instituírem microrregiões, consoante o § 3o do art. 25 da Constituição Federal, para integrar
a organização, o planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na
gestão dos resíduos sólidos.
§ 2o Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos
recursos da União na forma deste artigo.
§ 3o Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, as microrregiões
instituídas conforme previsto no § 1o abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação e
reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de
resíduos de construção civil, de serviços de transporte, de serviços de saúde,
agrossilvopastoris ou outros resíduos, de acordo com as peculiaridades microrregionais.
Art. 17. O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo
indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20
(vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo:
I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus
impactos socioeconômicos e ambientais;
II - proposição de cenários;
III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a
quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente
adequada;
IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição
final de resíduos sólidos;
V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à
emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;
VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para a
obtenção de seu aval ou para o acesso de recursos administrados, direta ou indiretamente,
por entidade estadual, quando destinados às ações e programas de interesse dos resíduos
sólidos;
VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos
resíduos sólidos;
IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;
X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos,
respeitadas as disposições estabelecidas em âmbito nacional;
XI - previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial,
especialmente o zoneamento ecológico-econômico e o zoneamento costeiro, de:
a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de
disposição final de rejeitos;
b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a
serem objeto de recuperação ambiental;
XII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de sua
implementação e operacionalização, assegurado o controle social.
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§ 1o Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos
microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões
metropolitanas ou às aglomerações urbanas.
§ 2o A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de resíduos
sólidos, ou de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância
com o previsto no § 1o, dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos Municípios
envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos
Municípios previstas por esta Lei.
§ 3o Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, o plano
microrregional de resíduos sólidos deve atender ao previsto para o plano estadual e
estabelecer soluções integradas para a coleta seletiva, a recuperação e a reciclagem, o
tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e, consideradas as
peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos.
Seção IV
Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos
termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem
acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e
serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem
beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento
para tal finalidade. (Vigência)
§ 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Municípios
que:
I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos,
incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de
forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o do art. 16;
II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas
físicas de baixa renda.
§ 2o Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos
recursos da União na forma deste artigo.
Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo
mínimo:
I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a
origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição
final adotadas;
II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de
rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e o
zoneamento ambiental, se houver;
III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou
compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala,
a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento
específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33,
observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como as normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007;
VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos;
VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que
trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e
demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual;
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VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização,
incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20
a cargo do poder público;
IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e
operacionalização;
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a
reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a
valorização dos resíduos sólidos;
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada
a Lei nº 11.445, de 2007;
XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a
reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente
adequada;
XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta
seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da
implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de
que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33;
XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de
monitoramento;
XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo
áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do
plano plurianual municipal.
§ 1o O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no plano
de saneamento básico previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, respeitado o conteúdo
mínimo previsto nos incisos do caput e observado o disposto no § 2o, todos deste artigo.
§ 2o Para Municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o plano municipal de
gestão integrada de resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica a Municípios:
I - integrantes de áreas de especial interesse turístico;
II - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo
impacto ambiental de âmbito regional ou nacional;
III - cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação.
§ 4o A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não exime o
Município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras
infraestruturas e instalações operacionais integrantes do serviço público de limpeza urbana
e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente do Sisnama.
§ 5o Na definição de responsabilidades na forma do inciso VIII do caput deste artigo, é
vedado atribuir ao serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos a
realização de etapas do gerenciamento dos resíduos a que se refere o art. 20 em desacordo
com a respectiva licença ambiental ou com normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama
e, se couber, do SNVS.
§ 6o Além do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, o plano municipal de
gestão integrada de resíduos sólidos contemplará ações específicas a serem desenvolvidas
no âmbito dos órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional dos
recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e à minimização da
geração de resíduos sólidos.
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§ 7o O conteúdo do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos será
disponibilizado para o Sinir, na forma do regulamento.
§ 8o A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não pode ser
utilizada para impedir a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades
devidamente licenciados pelos órgãos competentes.
§ 9o Nos termos do regulamento, o Município que optar por soluções consorciadas
intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, assegurado que o plano intermunicipal
preencha os requisitos estabelecidos nos incisos I a XIX do caput deste artigo, pode ser
dispensado da elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.
Seção V
Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos:
I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art.
13;
II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:
a) gerem resíduos perigosos;
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza,
composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público
municipal;
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;
IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I do
art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama
e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte;
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do
Sisnama, do SNVS ou do Suasa.
Parágrafo único. Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão estabelecidas por
regulamento exigências específicas relativas ao plano de gerenciamento de resíduos
perigosos.
Art. 21. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:
I - descrição do empreendimento ou atividade;
II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume
e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;
III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e,
se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:
a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;
b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de
resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;
IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;
V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento
incorreto ou acidentes;
VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e,
observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à
reutilização e reciclagem;
VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, na forma do art. 31;
VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;
IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva
licença de operação a cargo dos órgãos do Sisnama.
§ 1o O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano municipal
de gestão integrada de resíduos sólidos do respectivo Município, sem prejuízo das normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa.
§ 2o A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não obsta a
elaboração, a implementação ou a operacionalização do plano de gerenciamento de
resíduos sólidos.
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§ 3o Serão estabelecidos em regulamento:
I - normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos
sólidos relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis;
II - critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de gerenciamento
de resíduos sólidos para microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas
as definidas nos incisos I e II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, desde que as atividades por elas desenvolvidas não gerem resíduos perigosos.
Art. 22. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as
etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico
devidamente habilitado.
Art. 23. Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão
atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama
e a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a
operacionalização do plano sob sua responsabilidade.
§ 1o Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras exigências cabíveis
por parte das autoridades, será implementado sistema declaratório com periodicidade, no
mínimo, anual, na forma do regulamento.
§ 2o As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos ao Sinir, na
forma do regulamento.
Art. 24. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de
licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do
Sisnama.
§ 1o Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a
aprovação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade municipal
competente.
§ 2o No processo de licenciamento ambiental referido no § 1o a cargo de órgão federal ou
estadual do Sisnama, será assegurada oitiva do órgão municipal competente, em especial
quanto à disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.
CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 25. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela
efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de
Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu
regulamento.
Art. 26. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é
responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o
respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de
2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento.
Art. 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela
implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos
aprovado pelo órgão competente na forma do art. 24.
§ 1o A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo,
tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não
isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que
vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou
rejeitos.
§ 2o Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que
forem realizadas pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas
ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no § 5o do art. 19.
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Art. 28. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos
resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art.
33, com a devolução.
Art. 29. Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o
dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública
relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos.
Parágrafo único. Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público
pelos gastos decorrentes das ações empreendidas na forma do caput.
Seção II
Da Responsabilidade Compartilhada
Art. 30. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser
implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e
procedimentos previstos nesta Seção.
Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por
objetivo:
I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de
gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo
estratégias sustentáveis;
II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia
produtiva ou para outras cadeias produtivas;
III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos
ambientais;
IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior
sustentabilidade;
V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos
derivados de materiais reciclados e recicláveis;
VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;
VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.
Art. 31. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos
sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange:
I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos:
a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra
forma de destinação ambientalmente adequada;
b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível;
II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos
sólidos associados a seus respectivos produtos;
III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua
subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de
sistema de logística reversa na forma do art. 33;
IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o Município,
participar das ações previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos,
no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de logística reversa.
Art. 32. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou
a reciclagem.
§ 1o Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam:
I - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à
comercialização do produto;
II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível
com as exigências aplicáveis ao produto que contêm;
III - recicladas, se a reutilização não for possível.
§ 2o O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou
econômica, não seja viável a aplicação do disposto no caput.
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§ 3o É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que:
I - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens;
II - coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou
produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio.
Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes de:
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem,
após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos
perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;
II - pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de
compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no
caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou
de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a
extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.
§ 2o A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1o considerará a viabilidade
técnica e econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão do impacto à
saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.
§ 3o Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de
compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a que se referem os incisos II, III,
V e VI ou dos produtos e embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § 1o
tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização
do sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo,
podendo, entre outras medidas:
I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;
II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;
III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1o.
§ 4o Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou
distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput,
e de outros produtos ou embalagens objeto de logística reversa, na forma do § 1o.
§ 5o Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos
importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos §§ 3o e 4o.
§ 6o Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos
produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a
disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente
do Sisnama e, se houver, pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.
§ 7o Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por
acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de
atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
nos sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as
ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada
entre as partes.
§ 8o Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística
reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras
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autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua
responsabilidade.
Art. 34. Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso IV do caput do
art. 31 e no § 1o do art. 33 podem ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal.
§ 1o Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm
prevalência sobre os firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados
em âmbito municipal.
§ 2o Na aplicação de regras concorrentes consoante o § 1o, os acordos firmados com menor
abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção
ambiental constantes nos acordos setoriais e termos de compromisso firmados com maior
abrangência geográfica.
Art. 35. Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, os consumidores são obrigados a:
I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados;
II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta
ou devolução.
Parágrafo único. O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos
consumidores que participam do sistema de coleta seletiva referido no caput, na forma de
lei municipal.
Art. 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe
ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos,
observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:
I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis
oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
II - estabelecer sistema de coleta seletiva;
III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo
produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos;
IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma
do § 7o do art. 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;
V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os
agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;
VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.
§ 1o Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o
funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como
sua contratação.
§ 2o A contratação prevista no § 1o é dispensável de licitação, nos termos do inciso XXVII
do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
CAPÍTULO IV
DOS RESÍDUOS PERIGOSOS
Art. 37. A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere
com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades
competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica,
além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses
resíduos.
Art. 38. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu
gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de
Resíduos Perigosos.
§ 1o O cadastro previsto no caput será coordenado pelo órgão federal competente do
Sisnama e implantado de forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e
municipais.
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§ 2o Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no caput necessitam contar com
responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu próprio quadro de
funcionários ou contratado, devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados
no cadastro.
§ 3o O cadastro a que se refere o caput é parte integrante do Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e do Sistema
de Informações previsto no art. 12.
Art. 39. As pessoas jurídicas referidas no art. 38 são obrigadas a elaborar plano de
gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do Sisnama e, se
couber, do SNVS, observado o conteúdo mínimo estabelecido no art. 21 e demais
exigências previstas em regulamento ou em normas técnicas.
§ 1o O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a que se refere o caput poderá estar
inserido no plano de gerenciamento de resíduos a que se refere o art. 20.
§ 2o Cabe às pessoas jurídicas referidas no art. 38:
I - manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos relacionados
à implementação e à operacionalização do plano previsto no caput;
II - informar anualmente ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, sobre a
quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob sua
responsabilidade;
III - adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua
responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento;
IV - informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou
outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos.
§ 3o Sempre que solicitado pelos órgãos competentes do Sisnama e do SNVS, será
assegurado acesso para inspeção das instalações e dos procedimentos relacionados à
implementação e à operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos perigosos.
§ 4o No caso de controle a cargo de órgão federal ou estadual do Sisnama e do SNVS, as
informações sobre o conteúdo, a implementação e a operacionalização do plano previsto no
caput serão repassadas ao poder público municipal, na forma do regulamento.
Art. 40. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com
resíduos perigosos, o órgão licenciador do Sisnama pode exigir a contratação de seguro de
responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública,
observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação fixados em
regulamento.
Parágrafo único. O disposto no caput considerará o porte da empresa, conforme
regulamento.
Art. 41. Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o Governo Federal
deve estruturar e manter instrumentos e atividades voltados para promover a
descontaminação de áreas órfãs.
Parágrafo único. Se, após descontaminação de sítio órfão realizada com recursos do
Governo Federal ou de outro ente da Federação, forem identificados os responsáveis pela
contaminação, estes ressarcirão integralmente o valor empregado ao poder público.
CAPÍTULO V
DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS
Art. 42. O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para
atender, prioritariamente, às iniciativas de:
I - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo;
II - desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade
ambiental em seu ciclo de vida;
III - implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas
por pessoas físicas de baixa renda;
IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter intermunicipal
ou, nos termos do inciso I do caput do art. 11, regional;
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V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa;
VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs;
VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos
resíduos sólidos;
VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a
melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos.
Art. 43. No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a atender
diretrizes desta Lei, as instituições oficiais de crédito podem estabelecer critérios
diferenciados de acesso dos beneficiários aos créditos do Sistema Financeiro Nacional para
investimentos produtivos.
Art. 44. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas
competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais,
financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a:
I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos
sólidos produzidos no território nacional;
II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente
em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;
III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.
Art. 45. Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei no 11.107, de 2005, com o
objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam
resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo
Federal.
Art. 46. O atendimento ao disposto neste Capítulo será efetivado em consonância com a Lei
Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como com as
diretrizes e objetivos do respectivo plano plurianual, as metas e as prioridades fixadas pelas
leis de diretrizes orçamentárias e no limite das disponibilidades propiciadas pelas leis
orçamentárias anuais.
CAPÍTULO VI
DAS PROIBIÇÕES
Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos
sólidos ou rejeitos:
I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados
para essa finalidade;
IV - outras formas vedadas pelo poder público.
§ 1o Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode ser
realizada, desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do Sisnama, do
SNVS e, quando couber, do Suasa.
§ 2o Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou
rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do
Sisnama, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso I do
caput.
Art. 48. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes
atividades:
I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;
II - catação, observado o disposto no inciso V do art. 17;
III - criação de animais domésticos;
IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes;
V - outras atividades vedadas pelo poder público.
Art. 49. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de
resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e
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animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reúso, reutilização ou
recuperação.
TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 50. A inexistência do regulamento previsto no § 3o do art. 21 não obsta a atuação, nos
termos desta Lei, das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis.
Art. 51. Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar
os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe
inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores às
sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, e em seu regulamento.
Art. 52. A observância do disposto no caput do art. 23 e no § 2o do art. 39 desta Lei é
considerada obrigação de relevante interesse ambiental para efeitos do art. 68 da Lei nº
9.605, de 1998, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis nas esferas penal e
administrativa.
Art. 53. O § 1o do art. 56 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 56. .................................................................................
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com
as normas ambientais ou de segurança;
II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação
final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.
.............................................................................................” (NR)
Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no
§ 1o do art. 9o, deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação
desta Lei.
Art. 55. O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor 2 (dois) anos após a data de publicação
desta Lei.
Art. 56. A logística reversa relativa aos produtos de que tratam os incisos V e VI do caput
do art. 33 será implementada progressivamente segundo cronograma estabelecido em
regulamento.
Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de agosto de 2010; 189o da Independência e 122o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Rafael Thomaz Favetti
Guido Mantega
José Gomes Temporão
Miguel Jorge
Izabella Mônica Vieira Teixeira
João Reis Santana Filho
Marcio Fortes de Almeida
Alexandre Rocha Santos Padilha
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ANEXO B – Decreto 7.404
Decreto nº 7.404, de 23 de Dezembro de 2010
Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e
o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos
IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010,
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este Decreto estabelece normas para execução da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, de que trata a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.
Art. 2º A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio
Ambiente e articula-se com as diretrizes nacionais para o saneamento básico e com a
Política Federal de Saneamento Básico, nos termos da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de
2007, com a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, e com a Política Nacional de Educação
Ambiental, regulada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999.
TÍTULO II
DO COMITÊ INTERMINISTERIAL DA POLÍTICA NACIONAL
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 3º Fica instituído o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
com a finalidade de apoiar a estruturação e implementação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, por meio da articulação dos órgãos e entidades governamentais, de
modo a possibilitar o cumprimento das determinações e das metas previstas na Lei nº
12.305, de 2010, e neste Decreto, com um representante, titular e suplente, de cada órgão a
seguir indicado:
I - Ministério do Meio Ambiente, que o coordenará;
II - Casa Civil da Presidência da República;
III - Ministério das Cidades;
IV - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
V - Ministério da Saúde;
VI - Ministério de Minas e Energia;
VII - Ministério da Fazenda;
VIII - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
IX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
X - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
XI - Ministério da Ciência e Tecnologia; e
XII - Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
§ 1º Os membros do Comitê Interministerial serão indicados pelos titulares dos órgãos
nele representados e designados pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente.
§ 2º O Comitê Interministerial poderá convidar representantes de outros órgãos e
entidades, públicas ou privadas, para participar de suas reuniões.
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§ 3º O Comitê Interministerial poderá criar grupos técnicos compostos por representantes
dos órgãos mencionados no caput, de outros órgãos públicos, bem como de entidades
públicas ou privadas.
§ 4º O Comitê Interministerial indicará o coordenador dos grupos técnicos referidos no §
3º.
§ 5º Caberá ao Ministério do Meio Ambiente prestar apoio técnico-administrativo às
atividades do Comitê Interministerial.
§ 6º A participação no Comitê Interministerial será considerada serviço público relevante,
não remunerada.
Art. 4º Compete ao Comitê Interministerial:
I - instituir os procedimentos para elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos,
observado o disposto no art. 15 da Lei nº 12.305, de 2010;
II - elaborar e avaliar a implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos,
observado o disposto no art. 15 da Lei nº 12.305, de 2010;
III - definir as informações complementares ao Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos Perigosos, conforme o art. 39 da Lei nº 12.305, de 2010;
IV - promover estudos e propor medidas visando a desoneração tributária de produtos
recicláveis e reutilizáveis e a simplificação dos procedimentos para o cumprimento de
obrigações acessórias relativas à movimentação de produtos e embalagens fabricados com
estes materiais;
V - promover estudos visando a criação, modificação e extinção de condições para a
utilização de linhas de financiamento ou creditícias de instituições financeiras federais;
VI - formular estratégia para a promoção e difusão de tecnologias limpas para a gestão e
o gerenciamento de resíduos sólidos;
VII - incentivar a pesquisa e o desenvolvimento nas atividades de reciclagem,
reaproveitamento e tratamento dos resíduos sólidos;
VIII - propor medidas para a implementação dos instrumentos e efetivação dos objetivos
da Política Nacional de Resíduos Sólidos;
IX - definir e avaliar a implantação de mecanismos específicos voltados para promover a
descontaminação de áreas órfãs, nos termos do art. 41 da Lei nº 12.305, de 2010;
X - implantar ações destinadas a apoiar a elaboração, implementação, execução e
revisão dos planos de resíduos sólidos referidos no art. 14 da Lei nº 12.305, de 2010; e
XI - contribuir, por meio de estudos específicos, com o estabelecimento de mecanismos
de cobrança dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos pelos
seus respectivos titulares.
TÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES
DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DO PODER PÚBLICO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 5º Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos são
responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos.
Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada será implementada de forma
individualizada e encadeada.
Art. 6º Os consumidores são obrigados, sempre que estabelecido sistema de coleta
seletiva pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou quando instituídos
sistemas de logística reversa na forma do art. 15, a acondicionar adequadamente e de
forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e a disponibilizar adequadamente os
resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. Parágrafo único A
obrigação referida no caput não isenta os consumidores de observar as regras de
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acondicionamento, segregação e destinação final dos resíduos previstas na legislação do
titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Art. 7º O Poder Público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela
efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de
Resíduos Sólidos e das diretrizes e determinações estabelecidas na Lei nº 12.305, de 2010,
e neste Decreto.
Art. 8º O disposto no art. 32 da Lei nº 12.305, de 2010, não se aplica às embalagens de
produtos destinados à exportação, devendo o fabricante atender às exigências do país
importador.
CAPÍTULO II
DA COLETA SELETIVA
Art. 9º A coleta seletiva dar-se-á mediante a segregação prévia dos resíduos sólidos,
conforme sua constituição ou composição.
§ 1º A implantação do sistema de coleta seletiva é instrumento essencial para se atingir a
meta de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme disposto no art.
54 da Lei nº 12.305, de 2010.
§ 2º O sistema de coleta seletiva será implantado pelo titular do serviço público de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e deverá estabelecer, no mínimo, a separação
de resíduos secos e úmidos e, progressivamente, ser estendido à separação dos resíduos
secos em suas parcelas específicas, segundo metas estabelecidas nos respectivos planos.
§ 3º Para o atendimento ao disposto neste artigo, os geradores de resíduos sólidos
deverão segregá-los e disponibilizá-los adequadamente, na forma estabelecida pelo titular
do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Art. 10. Os titulares do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
em sua área de abrangência, definirão os procedimentos para o acondicionamento
adequado e disponibilização dos resíduos sólidos objeto da coleta seletiva.
Art. 11. O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação de
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda.
Art. 12. A coleta seletiva poderá ser implementada sem prejuízo da implantação de
sistemas de logística reversa.
CAPÍTULO III
DA LOGÍSTICA REVERSA
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 13. A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado pelo 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.
Art. 14. O sistema de logística reversa de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens,
seguirá o disposto na Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, e no Decreto nº 4.074, de 4 de
janeiro de 2002.
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Seção II
Dos Instrumentos e da Forma de Implantação da Logística
Reversa
Art. 15. Os sistemas de logística reversa serão implementados e operacionalizados por
meio dos seguintes instrumentos:
I - acordos setoriais;
II - regulamentos expedidos pelo Poder Público; ou
III - termos de compromisso.
§ 1º Os acordos setoriais firmados com menor abrangência geográfica podem ampliar,
mas não abrandar, as medidas de proteção ambiental constantes dos acordos setoriais e
termos de compromisso firmados com maior abrangência geográfica.
§ 2º Com o objetivo de verificar a necessidade de sua revisão, os acordos setoriais, os
regulamentos e os termos de compromisso que disciplinam a logística reversa no âmbito
federal deverão ser avaliados pelo Comitê Orientador referido na Seção III em até cinco
anos contados da sua entrada em vigor.
Art. 16. Os sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens previstos no art. 33,
incisos I a IV, da Lei nº 12.305, de 2010, cujas medidas de proteção ambiental podem ser
ampliadas mas não abrandadas, deverão observar as exigências específicas previstas em:
I - lei ou regulamento;
II - normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS, do Sistema Único de
Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA e em outras normas aplicáveis; ou
III - acordos setoriais e termos de compromisso.
Art. 17. Os sistemas de logística reversa serão estendidos, por meio da utilização dos
instrumentos previstos no art. 15, a produtos comercializados em embalagens plásticas,
metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando prioritariamente
o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.
Parágrafo único. A definição dos produtos e embalagens a que se refere o caput deverá
considerar a viabilidade técnica e econômica da logística reversa, a ser aferida pelo Comitê
Orientador.
Art. 18. Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos
referidos nos incisos II, III, V e VI do art. 33 da Lei nº 12.305, de 2010, bem como dos
produtos e embalagens referidos nos incisos I e IV e no § 1º do art. 33 daquela Lei, deverão
estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e
embalagens após o uso pelo consumidor.
§ 1º Na implementação e operacionalização do sistema de logística reversa poderão ser
adotados procedimentos de compra de produtos ou embalagens usadas e instituídos postos
de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis, devendo ser priorizada, especialmente no
caso de embalagens pós-consumo, a participação de cooperativas ou outras formas de
associações de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis.
§ 2º Para o cumprimento do disposto no caput, os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes ficam responsáveis pela realização da logística reversa no
limite da proporção dos produtos que colocarem no mercado interno, conforme metas
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progressivas, intermediárias e finais, estabelecidas no instrumento que determinar a
implementação da logística reversa.
Subseção I
Dos Acordos Setoriais
Art. 19. Os acordos setoriais são atos de natureza contratual, firmados entre o Poder
Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando a
implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.
Art. 20. O procedimento para implantação da logística reversa por meio de acordo
setorial poderá ser iniciado pelo Poder Público ou pelos fabricantes, importadores,
distribuidores ou comerciantes dos produtos e embalagens referidos no art. 18.
§ 1º Os acordos setoriais iniciados pelo Poder Público serão precedidos de editais de
chamamento, conforme procedimento estabelecido nesta Subseção.
§ 2º Os acordos setoriais iniciados pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou
comerciantes serão precedidos da apresentação de proposta formal pelos interessados ao
Ministério de Meio Ambiente, contendo os requisitos referidos no art. 23.
§ 3º Poderão participar da elaboração dos acordos setoriais representantes do Poder
Público, dos fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores dos produtos e
embalagens referidos no art. 33 da Lei nº 12.305, de 2010, das cooperativas ou outras
formas de associações de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, das indústrias
e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos, bem
como das entidades de representação dos consumidores, entre outros.
Art. 21. No caso dos procedimentos de iniciativa da União, a implantação da logística
reversa por meio de acordo setorial terá início com a publicação de editais de chamamento
pelo Ministério do Meio Ambiente, que poderão indicar:
I - os produtos e embalagens que serão objeto da logística reversa, bem como as etapas
do ciclo de vida dos produtos e embalagens que estarão inseridas na referida logística;
II - o chamamento dos interessados, conforme as especificidades dos produtos e
embalagens referidos no inciso I;
III - o prazo para que o setor empresarial apresente proposta de acordo setorial,
observados os requisitos mínimos estabelecidos neste Decreto e no edital;
IV - as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos da
implantação da logística reversa;
V - a abrangência territorial do acordo setorial; e
VI - outros requisitos que devam ser atendidos pela proposta de acordo setorial,
conforme as especificidades dos produtos ou embalagens objeto da logística reversa.
§ 1º A publicação do edital de chamamento será precedida da aprovação, pelo Comitê
Orientador, da avaliação da viabilidade técnica e econômica da implantação da logística
reversa, promovida pelo grupo técnico previsto no § 3º do art. 33.
§ 2º As diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos da
implantação da logística reversa referidas no inciso IV do caput serão estabelecidas pelo
Comitê Orientador.
Art. 22. No caso dos procedimentos de iniciativa dos fabricantes, importadores,
distribuidores ou comerciantes, as propostas de acordo setorial serão avaliadas pelo
Ministério do Meio Ambiente, consoante os critérios previstos no art. 28, que as enviará ao
Comitê Orientador para as providências previstas no art. 29.
Art. 23. Os acordos setoriais visando a implementação da logística reversa deverão
conter, no mínimo, os seguintes requisitos:
I - indicação dos produtos e embalagens objeto do acordo setorial;
II - descrição das etapas do ciclo de vida em que o sistema de logística reversa se insere,
observado o disposto no inciso IV do art. 3º da Lei nº 12.305, de 2010;
III - descrição da forma de operacionalização da logística reversa;
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IV - possibilidade de contratação de entidades, cooperativas ou outras formas de
associação de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, para execução das ações
propostas no sistema a ser implantado;
V - participação de órgãos públicos nas ações propostas, quando estes se encarregarem
de alguma etapa da logística a ser implantada;
VI - definição das formas de participação do consumidor;
VII - mecanismos para a divulgação de informações relativas aos métodos existentes
para evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos e
embalagens;
VIII - metas a serem alcançadas no âmbito do sistema de logística reversa a ser
implantado;
IX - cronograma para a implantação da logística reversa, contendo a previsão de
evolução até o cumprimento da meta final estabelecida;
X - informações sobre a possibilidade ou a viabilidade de aproveitamento dos resíduos
gerados, alertando para os riscos decorrentes do seu manuseio;
XI - identificação dos resíduos perigosos presentes nas várias ações propostas e os
cuidados e procedimentos previstos para minimizar ou eliminar seus riscos e impactos à
saúde humana e ao meio ambiente;
XII - avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística reversa;
XIII - descrição do conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos
participantes do sistema de logística reversa no processo de recolhimento, armazenamento,
transporte dos resíduos e embalagens vazias, com vistas à reutilização, reciclagem ou
disposição final ambientalmente adequada, contendo o fluxo reverso de resíduos, a
discriminação das várias etapas da logística reversa e a destinação dos resíduos gerados,
das embalagens usadas ou pós-consumo e, quando for o caso, das sobras do produto,
devendo incluir:

a)
b)
c)
d)
e)

recomendações técnicas a serem observadas em cada etapa da logística, inclusive
pelos consumidores e recicladores;
formas de coleta ou de entrega adotadas, identificando os responsáveis e
respectivas responsabilidades;
ações necessárias e critérios para a implantação, operação e atribuição de
responsabilidades pelos pontos de coleta;
operações de transporte entre os empreendimentos ou atividades participantes,
identificando as responsabilidades; e
procedimentos e responsáveis pelas ações de reutilização, de reciclagem e de
tratamento, inclusive triagem, dos resíduos, bem como pela disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos; e

XIV - cláusulas prevendo as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das
obrigações previstas no acordo.
Parágrafo único. As metas referidas no inciso VIII do caput poderão ser fixadas com base
em critérios quantitativos, qualitativos ou regionais.
Art. 24. Durante as discussões para a elaboração do acordo setorial, o grupo técnico a
que se refere o § 3º do art. 33 poderá promover iniciativas com vistas a estimular a adesão
às negociações do acordo, bem como realizar reuniões com os integrantes da negociação,
com vistas a que a proposta de acordo setorial obtenha êxito.
Art. 25. Deverão acompanhar a proposta de acordo setorial os seguintes documentos:
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I - atos constitutivos das entidades participantes e relação dos associados de cada
entidade, se for o caso;
II - documentos comprobatórios da qualificação dos representantes e signatários da
proposta, bem como cópia dos respectivos mandatos; e
III - cópia de estudos, dados e demais informações que embasarem a proposta.
Art. 26. As propostas de acordo setorial serão objeto de consulta pública, na forma
definida pelo Comitê Orientador.
Art. 27. O Ministério do Meio Ambiente deverá, por ocasião da realização da consulta
pública:
I - receber e analisar as contribuições e documentos apresentados pelos órgãos e
entidades públicas e privadas; e
II - sistematizar as contribuições recebidas, assegurando-lhes a máxima publicidade.
Art. 28. O Ministério do Meio Ambiente fará a avaliação das propostas de acordo setorial
apresentadas consoante os seguintes critérios mínimos:
I - adequação da proposta à legislação e às normas aplicáveis;
II - atendimento ao edital de chamamento, no caso dos processos iniciados pelo Poder
Público, e apresentação dos documentos que devem acompanhar a proposta, em qualquer
caso;
III - contribuição da proposta e das metas apresentadas para a melhoria da gestão
integrada e do gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos e para a
redução dos impactos à saúde humana e ao meio ambiente;
IV - observância do disposto no art. 9º da Lei nº 12.305, de 2010, quanto à ordem de
prioridade da aplicação da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos propostos;
V - representatividade das entidades signatárias em relação à participação de seus
membros no mercado dos produtos e embalagens envolvidos; e
VI - contribuição das ações propostas para a inclusão social e geração de emprego e
renda dos integrantes de cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis
e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda.
Art. 29. Concluída a avaliação a que se refere o art. 28, o Ministério do Meio Ambiente a
enviará ao Comitê Orientador, que poderá:
I - aceitar a proposta, hipótese em que convidará os representantes do setor empresarial
para assinatura do acordo setorial;
II - solicitar aos representantes do setor empresarial a complementação da proposta de
estabelecimento de acordo setorial; ou
III - determinar o arquivamento do processo, quando não houver consenso na
negociação do acordo.
Parágrafo único. O acordo setorial contendo a logística reversa pactuada será subscrito
pelos representantes do setor empresarial e pelo Presidente do Comitê Orientador, devendo
ser publicado no Diário Oficial da União.
Subseção II
Do Regulamento
Art. 30. Sem prejuízo do disposto na Subseção I, a logística reversa poderá ser
implantada diretamente por regulamento, veiculado por decreto editado pelo Poder
Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, antes da edição do regulamento, o
Comitê Orientador deverá avaliar a viabilidade técnica e econômica da logística reversa.
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Art. 31. Os sistemas de logística reversa estabelecidos diretamente por decreto deverão
ser precedidos de consulta pública, cujo procedimento será estabelecido pelo Comitê
Orientador.
Subseção III
Dos Termos de Compromisso
Art. 32. O Poder Público poderá celebrar termos de compromisso com os fabricantes,
importadores, distribuidores ou comerciantes referidos no art. 18, visando o estabelecimento
de sistema de logística reversa:
I - nas hipóteses em que não houver, em uma mesma área de abrangência, acordo
setorial ou regulamento específico, consoante estabelecido neste Decreto; ou
II - para a fixação de compromissos e metas mais exigentes que o previsto em acordo
setorial ou regulamento.
Parágrafo único. Os termos de compromisso terão eficácia a partir de sua homologação
pelo órgão ambiental competente do SISNAMA, conforme sua abrangência territorial.
Seção III
Do Comitê Orientador para Implementação de Sistemas
de Logística Reversa
Art. 33. Fica instituído o Comitê Orientador para Implantação de Sistemas de Logística
Reversa - Comitê Orientador, com a seguinte composição:
I - Ministro de Estado do Meio Ambiente;
II - Ministro de Estado da Saúde;
III - Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
IV - Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e
V - Ministro de Estado da Fazenda.
§ 1º O Comitê Orientador será presidido pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente.
§ 2º O Ministério do Meio Ambiente exercerá a função de secretaria-executiva do Comitê
Orientador e expedirá os atos decorrentes das decisões do colegiado.
§ 3º O Comitê Orientador será assessorado por grupo técnico, composto por
representantes do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Saúde, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Ministério da Fazenda e do Ministério de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
§ 4º Nas hipóteses em que forem abordados temas referentes às suas respectivas
competências ou áreas de atuação, o Comitê Orientador poderá convidar a compor o grupo
técnico referido no § 3º representantes:
I - de outros Ministérios, de órgãos e entidades da administração pública federal;
II - dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e
III - de entidades representativas de setores da sociedade civil diretamente impactados
pela logística reversa.
§ 6º As decisões do Comitê Orientador serão tomadas por maioria simples de votos,
presente a maioria absoluta dos membros.
§ 7º Os membros referidos no caput elaborarão o regimento interno do Comitê
Orientador, que deverá conter, no mínimo:
I - o procedimento para divulgação da pauta das reuniões;
II - os critérios para participação dos órgãos e entidades no grupo técnico de que trata o
§ 4º;
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e

III - as regras para o funcionamento do grupo técnico de assessoramento e do colegiado;
IV - os critérios de decisão no caso de empate nas deliberações colegiadas.

Art. 34. Compete ao Comitê Orientador:
I - estabelecer a orientação estratégica da implementação de sistemas de logística
reversa instituídos nos termos da Lei nº 12.305, de 2010, e deste Decreto;
II - definir as prioridades e aprovar o cronograma para o lançamento de editais de
chamamento de propostas de acordo setorial para a implantação de sistemas de logística
reversa de iniciativa da União;
III - fixar cronograma para a implantação dos sistemas de logística reversa;
IV - aprovar os estudos de viabilidade técnica e econômica;
V - definir as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos
dos sistemas de logística reversa;
VI - avaliar a necessidade da revisão dos acordos setoriais, dos regulamentos e dos
termos de compromisso que disciplinam a logística reversa no âmbito federal;
VII - definir as embalagens que ficam dispensadas, por razões de ordem técnica ou
econômica, da obrigatoriedade de fabricação com materiais que propiciem a reutilização e
reciclagem;
VIII - definir a forma de realização da consulta pública relativa a proposta de
implementação de sistemas de logística reversa;
IX - promover estudos e propor medidas de desoneração tributária das cadeias
produtivas sujeitas à logística reversa e a simplificação dos procedimentos para o
cumprimento de obrigações acessórias relativas à movimentação de produtos e embalagens
sujeitos à logística reversa; e
X - propor medidas visando incluir nos sistemas de logística reversa os produtos e
embalagens adquiridos diretamente de empresas não estabelecidas no País, inclusive por
meio de comércio eletrônico.
TÍTULO IV
DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS À GESTÃO
E GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 35. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deverá ser observada a seguinte
ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Art. 36. A utilização de resíduos sólidos nos processos de recuperação energética,
incluindo o co-processamento, obedecerá às normas estabelecidas pelos órgãos
competentes.
Art. 37. A recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos referida no § 1º do art. 9º
da Lei nº 12.305, de 2010, assim qualificados consoante o art. 13, inciso I, alínea "c",
daquela Lei, deverá ser disciplinada, de forma específica, em ato conjunto dos Ministérios
do Meio Ambiente, de Minas e Energia e das Cidades.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao aproveitamento energético dos
gases gerados na biodigestão e na decomposição da matéria orgânica dos resíduos sólidos
urbanos em aterros sanitários.
Art. 38. Os geradores de resíduos sólidos deverão adotar medidas que promovam a
redução da geração dos resíduos, principalmente os resíduos perigosos, na forma prevista
nos respectivos planos de resíduos sólidos e nas demais normas aplicáveis.
Art. 39. O gerenciamento dos resíduos sólidos presumidamente veiculadores de agentes
etiológicos de doenças transmissíveis ou de pragas, dos resíduos de serviços de transporte
gerados em portos, aeroportos e passagens de fronteira, bem como de material apreendido
proveniente do exterior, observará o estabelecido nas normas do SISNAMA, do SNVS e do
SUASA, relativamente à suas respectivas áreas de atuação.
TÍTULO V
DA PARTICIPAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS
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RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS
Art. 40. 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.
Art. 41. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos definirão
programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.
Art. 42. As ações desenvolvidas pelas cooperativas ou outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis no âmbito do gerenciamento de resíduos
sólidos das atividades relacionadas no art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010, deverão estar
descritas, quando couber, nos respectivos planos de gerenciamento de resíduos sólidos.
Art. 43. A União deverá criar, por meio de regulamento específico, programa com a
finalidade de melhorar as condições de trabalho e as oportunidades de inclusão social e
econômica dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.
Art. 44. As políticas públicas voltadas aos catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis deverão observar:
I - a possibilidade de dispensa de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para a contratação de cooperativas ou associações de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
II - o estímulo à capacitação, à incubação e ao fortalecimento institucional de
cooperativas, bem como à pesquisa voltada para sua integração nas ações que envolvam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; e
III - a melhoria das condições de trabalho dos catadores.
Parágrafo único. Para o atendimento do disposto nos incisos II e III do caput, poderão ser
celebrados contratos, convênios ou outros instrumentos de colaboração com pessoas
jurídicas de direito público ou privado, que atuem na criação e no desenvolvimento de
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis, observada a legislação vigente.
TÍTULO VI
DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 45. São planos de resíduos sólidos:
I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;
II - os planos estaduais de resíduos sólidos;
III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de
regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas;
IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos;
V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; e
VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.
§ 1º O Ministério do Meio Ambiente e os demais órgãos competentes darão ampla
publicidade, inclusive por meio da rede mundial de computadores, à proposta preliminar, aos
estudos que a fundamentaram, ao resultado das etapas de formulação e ao conteúdo dos
planos referidos no Capítulo II deste Título, bem como assegurarão o controle social na sua
formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei nº 10.650, de
16 de abril de 2003, e na Lei nº 11.445, de 2007.

150

§ 2º Os planos de gerenciamento de resíduos da construção civil serão regidos pelas
normas estabelecidas pelos órgãos competentes do SISNAMA.
CAPÍTULO II
DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS ELABORADOS
PELO PODER PÚBLICO
Seção I
Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
Art. 46. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado pela União, sob a
coordenação do Ministério do Meio Ambiente, com vigência por prazo indeterminado e
horizonte de vinte anos, devendo ser atualizado a cada quatro anos.
Art. 47. A elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos deverá ser feita de acordo
com o seguinte procedimento:
I - formulação e divulgação da proposta preliminar em até cento e oitenta dias, contados
a partir da publicação deste Decreto, acompanhada dos estudos que a fundamentam
II - submissão da proposta à consulta pública, pelo prazo mínimo de sessenta dias,
contados da data da sua divulgação;
III - realização de, no mínimo, uma audiência pública em cada região geográfica do País
e uma audiência pública de âmbito nacional, no Distrito Federal, simultaneamente ao
período de consulta pública referido no inciso II;
IV - apresentação da proposta daquele Plano, incorporadas as contribuições advindas da
consulta e das audiências públicas, para apreciação dos Conselhos Nacionais de Meio
Ambiente, das Cidades, de Recursos Hídricos, de Saúde e de Política Agrícola; e
V - encaminhamento pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente ao Presidente da
República da proposta de decreto que aprova aquele Plano.
Seção II
Dos Planos Estaduais e dos Planos Regionais
de Resíduos Sólidos
Art. 48. Os planos estaduais de resíduos sólidos serão elaborados com vigência por
prazo indeterminado, horizonte de atuação de vinte anos e deverão ser atualizados ou
revistos a cada quatro anos.
Parágrafo único. Os planos estaduais de resíduos sólidos devem abranger todo o
território do respectivo Estado e atender ao conteúdo mínimo previsto no art. 17 da Lei nº
12.305, de 2010.
Art. 49. Além dos planos estaduais, os Estados poderão elaborar planos microrregionais
de resíduos sólidos, bem como planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas.
§ 1º Na elaboração e implementação dos planos referidos no caput, os Estados deverão
assegurar a participação de todos os Municípios que integram a respectiva microrregião,
região metropolitana ou aglomeração urbana.
§ 2º O conteúdo dos planos referidos no caput deverá ser estabelecido em conjunto com
os Municípios que integram a respectiva microrregião, região metropolitana ou aglomeração
urbana, não podendo ser excluída ou substituída qualquer das prerrogativas atinentes aos
Municípios.
Seção III
Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Art. 50. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos serão elaborados
consoante o disposto no art. 19 da Lei nº 12.305, de 2010.
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§ 1º Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos deverão ser
atualizados ou revistos, prioritariamente, de forma concomitante com a elaboração dos
planos plurianuais municipais.
§ 2º Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos deverão identificar e
indicar medidas saneadoras para os passivos ambientais originados, entre outros, de:
I - áreas contaminadas, inclusive lixões e aterros controlados; e
II - empreendimentos sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos
sólidos.
Art. 51. Os Municípios com população total inferior a vinte mil habitantes, apurada com
base nos dados demográficos do censo mais recente da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia Estatística - IBGE, poderão adotar planos municipais simplificados de gestão
integrada de resíduos sólidos.
§ 1º Os planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos referidos
no caput deverão conter:
I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, com a
indicação da origem, do volume e da massa, a caracterização dos resíduos e as formas de
destinação e disposição final adotadas;
II - identificação das áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de
rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição e o
zoneamento ambiental, quando houver;
III - identificação da possibilidade de implantação de soluções consorciadas ou
compartilhadas com outros Municípios, considerando a economia de escala, a proximidade
dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de
gerenciamento ou ao sistema de logística reversa, conforme os arts. 20 e 33 da Lei nº
12.305, de 2010, observadas as disposições deste Decreto e as normas editadas pelos
órgãos do SISNAMA e do SNVS;
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição
final ambientalmente adequada de rejeitos, em consonância com o disposto na Lei nº
11.445, de 2007, e no Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010;
VI - regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que
trata o art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as normas editadas pelos órgãos do
SISNAMA e do SNVS, bem como as demais disposições previstas na legislação federal e
estadual;
VII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização
pelo Poder Público, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos;
VIII - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a
redução, a reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos;
IX - programas e ações voltadas à participação de cooperativas e associações de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa
renda, quando houver;
X - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana
e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços,
observado o disposto na Lei nº 11.445, de 2007;
XI - metas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos;
XII - descrição das formas e dos limites da participação do Poder Público local na coleta
seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 12.305, de 2010, e
de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
XIII - identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos e áreas contaminadas
e respectivas medidas saneadoras; e
XIV - periodicidade de sua revisão.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos Municípios:
I - integrantes de áreas de especial interesse turístico;
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II - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo
impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; ou
III - cujo território abranja, total ou parcialmente, unidades de conservação.
Art. 52. Os Municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para
gestão dos resíduos sólidos estão dispensados da elaboração do plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos, desde que o plano intermunicipal atenda ao conteúdo mínimo
previsto no art. 19 da Lei nº 12.305, de 2010.
Seção IV
Da Relação entre os Planos de Resíduos Sólidos e dos Planos
de Saneamento Básico no que Tange ao Componente
de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos
Art. 53. Os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos
urbanos, compostos pelas atividades mencionadas no art. 3º, inciso I, alínea "c", e no art. 7º
da Lei nº 11.445, de 2007, deverão ser prestados em conformidade com os planos de
saneamento básico previstos na referida lei e no Decreto nº 7.217, de 2010.
Art. 54. No caso dos serviços mencionados no art. 53, os planos de resíduos sólidos
deverão ser compatíveis com os planos de saneamento básico previstos na Lei nº 11.445,
de 2007, e no Decreto nº 7.217, de 2010, sendo que:
I - o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos do Plano
Nacional de Resíduos Sólidos deverá atender ao conteúdo mínimo previsto no art. 52, inciso
I, da Lei nº 11.445, de 2007, e no art. 15 da Lei nº 12.305, de 2010; e
II - o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos dos planos
municipais de gestão integrada de resíduos sólidos deverá atender ao conteúdo mínimo
previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, e no art. 19 da Lei nº 12.305, de 2010.
§ 1º O Plano Nacional de Resíduos Sólidos deverá ser elaborado de forma articulada
entre o Ministério do Meio Ambiente e os demais órgãos e entidades federais competentes,
sendo obrigatória a participação do Ministério das Cidades na avaliação da compatibilidade
do referido Plano com o Plano Nacional de Saneamento Básico.
§ 2º O componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos dos planos
municipais de gestão integrada de resíduos sólidos poderá estar inserido nos planos de
saneamento básico previstos no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, devendo ser respeitado o
conteúdo mínimo referido no art. 19 da Lei nº 12.305, de 2010, ou o disposto no art. 51,
conforme o caso.
CAPÍTULO III
DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Seção I
Das Regras Aplicáveis aos Planos de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos
Art. 55. Os empreendimentos sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de
resíduos sólidos localizados em um mesmo condomínio, Município, microrregião, região
metropolitana ou aglomeração urbana, que exerçam atividades características de um
mesmo setor produtivo e que possuam mecanismos formalizados de governança coletiva ou
de cooperação em atividades de interesse comum, poderão optar pela apresentação do
referido plano de forma coletiva e integrada.
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Parágrafo único. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos apresentado na forma do
caput deverá conter a indicação individualizada das atividades e dos resíduos sólidos
gerados, bem como as ações e responsabilidades atribuídas a cada um dos geradores.
Art. 56. Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverão
disponibilizar ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e às
demais autoridades competentes, com periodicidade anual, informações completas e
atualizadas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua
responsabilidade, consoante as regras estabelecidas pelo órgão coordenador do Sistema
Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, por meio eletrônico.
Art. 57. No processo de aprovação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, será
assegurada a utilização dos subprodutos e resíduos de valor econômico não descartados,
de origem animal ou vegetal, referidos na Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e na Lei nº
9.972, de 25 de maio de 2000, como insumos de cadeias produtivas.
Parágrafo único. Será ainda assegurado o aproveitamento de biomassa na produção de
energia e o rerrefino de óleos lubrificantes usados, nos termos da legislação vigente.
Seção II
Do Conteúdo dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
em Relação à Participação das Cooperativas e outras Formas
de Associação de Catadores de Materiais Recicláveis
Art. 58. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos dos empreendimentos listados no
art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010, poderá prever a participação de cooperativas ou de
associações de catadores de materiais recicláveis no gerenciamento dos resíduos sólidos
recicláveis ou reutilizáveis, quando:
I - houver cooperativas ou associações de catadores capazes técnica e
operacionalmente de realizar o gerenciamento dos resíduos sólidos;
II - utilização de cooperativas e associações de catadores no gerenciamento dos
resíduos sólidos for economicamente viável; e
III - não houver conflito com a segurança operacional do empreendimento.
Art. 59. No atendimento ao previsto no art. 58, o plano de gerenciamento de resíduos
sólidos deverá especificar as atividades atribuídas às cooperativas e associações,
considerando o conteúdo mínimo previsto no art. 21 da Lei nº 12.305, de 2010.
Seção III
Dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Relativos às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Art. 60. As microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as
referidas nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de
2006, que gerem apenas resíduos sólidos domiciliares ou equiparados pelo poder público
municipal, nos termos do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 12.305, de 2010, estão
dispensadas de apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
Art. 61. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos das microempresas e empresas
de pequeno porte, quando exigível, poderá ser inserido no plano de gerenciamento de
empresas com as quais operam de forma integrada, desde que estejam localizadas na área
de abrangência da mesma autoridade de licenciamento ambiental.
Parágrafo único. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos apresentados na
forma do caput conterão a indicação individualizada das atividades e dos resíduos sólidos
gerados, bem como as ações e responsabilidades atribuídas a cada um dos
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empreendimentos.
Art. 62. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos das microempresas e empresas
de pequeno porte poderão ser apresentados por meio de formulário simplificado, definido
em ato do Ministério do Meio Ambiente, que deverá conter apenas as informações e
medidas previstas no art. 21 da Lei nº 12.305, de 2010.
Art. 63. O disposto nesta Seção não se aplica às microempresas e empresas de pequeno
porte geradoras de resíduos perigosos.
TÍTULO VII
DOS RESÍDUOS PERIGOSOS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 64. Consideram-se geradores ou operadores de resíduos perigosos
empreendimentos ou atividades:
I - cujo processo produtivo gere resíduos perigosos;
II - cuja atividade envolva o comércio de produtos que possam gerar resíduos perigosos
e cujo risco seja significativo a critério do órgão ambiental;
III - que prestam serviços que envolvam a operação com produtos que possam gerar
resíduos perigosos e cujo risco seja significativo a critério do órgão ambiental;
IV - que prestam serviços de coleta, transporte, transbordo, armazenamento, tratamento,
destinação e disposição final de resíduos ou rejeitos perigosos; ou
V - que exercerem atividades classificadas em normas emitidas pelos órgãos do
SISNAMA, SNVS ou SUASA como geradoras ou operadoras de resíduos perigosos.
Art. 65. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do
seu gerenciamento, são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos
perigosos e submetê-lo ao órgão competente do SISNAMA e, quando couber, do SNVS e
do SUASA, observadas as exigências previstas neste Decreto ou em normas técnicas
específicas.
Parágrafo único. O plano de gerenciamento de resíduos perigosos poderá ser inserido no
plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
Art. 66. A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou
opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas
autoridades competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e
econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento
desses resíduos.
Parágrafo único. Para fins de comprovação de capacidade técnica e econômica prevista
no caput, os referidos empreendimentos ou atividades deverão:
I - dispor de meios técnicos e operacionais adequados para o atendimento da respectiva
etapa do processo de gerenciamento dos resíduos sob sua responsabilidade, observadas as
normas e outros critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente; e
II - apresentar, quando da concessão ou renovação do licenciamento ambiental, as
demonstrações financeiras do último exercício social, a certidão negativa de falência, bem
como a estimativa de custos anuais para o gerenciamento dos resíduos perigosos, ficando
resguardado o sigilo das informações apresentadas.
Art. 67. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com
resíduos perigosos, o órgão licenciador do SISNAMA pode exigir a contratação de seguro
de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública,
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observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação estabelecidos
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput deverá considerar o porte e as
características da empresa.
CAPÍTULO II
DO CADASTRO NACIONAL DE OPERADORES
DE RESÍDUOS PERIGOSOS
Art. 68. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase de
seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de
Resíduos Perigosos.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas referidas no caput deverão indicar responsável
técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, devidamente habilitado, cujos dados
serão mantidos atualizados no cadastro.
Art. 69. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA será responsável por coordenar o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos
Perigosos, que será implantado de forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e
municipais.
§ 1º O IBAMA deverá adotar medidas visando assegurar a disponibilidade e a
publicidade do cadastro referido no caput aos órgãos e entidades interessados.
§ 2º O IBAMA deverá promover a integração do Cadastro Nacional de Operadores de
Resíduos Perigosos com o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e com o SINIR.
Art. 70. O Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos será composto com
base nas informações constantes nos Planos de Gerenciamento de Resíduos Perigosos, no
relatório específico anual do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, bem como nas informações sobre a
quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob
responsabilidade da respectiva pessoa jurídica, entre outras fontes.
TÍTULO VIII
DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES
SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - SINIR
Art. 71. Fica instituído o Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos
Sólidos - SINIR, sob a coordenação e articulação do Ministério do Meio Ambiente, com a
finalidade de:
I - coletar e sistematizar dados relativos à prestação dos serviços públicos e privados de
gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive dos sistemas de logística reversa
implantados;
II - promover o adequado ordenamento para a geração, armazenamento, sistematização,
compartilhamento, acesso e disseminação dos dados e informações de que trata o inciso I;
III - classificar os dados e informações de acordo com a sua importância e
confidencialidade, em conformidade com a legislação vigente;
IV - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes, inclusive
visando à caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de gestão e
gerenciamento de resíduos sólidos;
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V - permitir e facilitar o monitoramento, a fiscalização e a avaliação da eficiência da
gestão e gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive dos sistemas de
logística reversa implantados;
VI - possibilitar a avaliação dos resultados, dos impactos e o acompanhamento das
metas dos planos e das ações de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos
níveis, inclusive dos sistemas de logística reversa implantados;
VII - informar a sociedade sobre as atividades realizadas na implementação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos;
VIII - disponibilizar periodicamente à sociedade o diagnóstico da situação dos resíduos
sólidos no País, por meio do Inventário Nacional de Resíduos Sólidos; e
IX - agregar as informações sob a esfera de competência da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.
Parágrafo único. O SINIR deverá ser implementado no prazo máximo de dois anos,
contados da publicação deste Decreto.
Art. 72. O SINIR será estruturado de modo a conter as informações fornecidas:
I - pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;
II - pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais;
III - pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;
IV - pelos órgãos públicos competentes para a elaboração dos planos de resíduos
sólidos referidos no art. 14 da Lei nº 12.305, de 2010;
V - pelos demais sistemas de informações que compõem o Sistema Nacional de
Informações sobre Meio Ambiente - SINIMA; e
VI - pelo Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA, no que se
refere aos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Art. 73. A implementação do SINIR dar-se-á mediante:
I - articulação com o SINIMA e com o Sistema Nacional de Informações de Recursos
Hídricos - SNIRH;
II - articulação com os órgãos integrantes do SISNAMA, para interoperabilidade entre os
diversos sistemas de informação existentes e para o estabelecimento de padrões e
ontologias para as unidades de informação componentes do SINIR;
III - integração ao SINISA no tocante aos serviços públicos de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos urbanos; e
IV - sistematização de dados, disponibilização de estatísticas e indicadores referentes à
gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.
Art. 74. O Ministério do Meio Ambiente apoiará os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e os respectivos órgãos executores do SISNAMA na organização das
informações, no desenvolvimento dos instrumentos e no financiamento das ações voltadas à
implantação e manutenção do SINIR.
§ 1º O Ministério do Meio Ambiente, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de
forma conjunta, organizarão e manterão a infraestrutura necessária para receber, analisar,
classificar, sistematizar, consolidar e divulgar dados e informações qualitativas e
quantitativas sobre a gestão de resíduos sólidos.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão anualmente ao SINIR
as informações necessárias sobre os resíduos sólidos sob sua esfera de competência.
§ 3º Os planos de gestão de resíduos sólidos deverão ser disponibilizados pelos
respectivos responsáveis no SINIR.
Art. 75. A coleta e sistematização de dados, a disponibilização de estatísticas e
indicadores, o monitoramento e a avaliação da eficiência da prestação dos serviços públicos
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de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos serão realizados no âmbito do SINISA, nos
termos do art. 53 da Lei nº 11.445, de 2007.
§ 1º O SINIR utilizará as informações do SINISA referentes às atividades previstas no
caput.
§ 2º O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades deverão adotar as
medidas necessárias para assegurar a integração entre o SINIR e o SINISA.
Art. 76. Os dados, informações, relatórios, estudos, inventários e instrumentos
equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços relacionados à
gestão dos resíduos sólidos, bem como aos direitos e deveres dos usuários e operadores,
serão disponibilizados pelo SINIR na rede mundial de computadores.
§ 1º A publicidade das informações divulgadas por meio do SINIR observará o sigilo
comercial, industrial, financeiro ou de qualquer outro tipo protegido por lei.
§ 2º As pessoas físicas e jurídicas que fornecerem informações de caráter sigiloso aos
órgãos e entidades da administração pública deverão indicar essa circunstância, de forma
expressa e fundamentada, a fim de que seja resguardado o sigilo a que se refere o § 1º.
TÍTULO IX
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 77. A educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos é parte integrante da
Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem como objetivo o aprimoramento do
conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo de vida relacionados com a
gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.
§ 1º A educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos obedecerá às diretrizes gerais
fixadas na Lei nº 9.795, de 1999, e no Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, bem como
às regras específicas estabelecidas na Lei nº 12.305, de 2010, e neste Decreto.
§ 2º O Poder Público deverá adotar as seguintes medidas, entre outras, visando o
cumprimento do objetivo previsto no caput:
I - incentivar atividades de caráter educativo e pedagógico, em colaboração com
entidades do setor empresarial e da sociedade civil organizada;
II - promover a articulação da educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos com a
Política Nacional de Educação Ambiental;
III - realizar ações educativas voltadas aos fabricantes, importadores, comerciantes e
distribuidores, com enfoque diferenciado para os agentes envolvidos direta e indiretamente
com os sistemas de coleta seletiva e logística reversa;
IV - desenvolver ações educativas voltadas à conscientização dos consumidores com
relação ao consumo sustentável e às suas responsabilidades no âmbito da responsabilidade
compartilhada de que trata a Lei nº 12.305, de 2010;
V - apoiar as pesquisas realizadas por órgãos oficiais, pelas universidades, por
organizações não governamentais e por setores empresariais, bem como a elaboração de
estudos, a coleta de dados e de informações sobre o comportamento do consumidor
brasileiro;
VI - elaborar e implementar planos de produção e consumo sustentável;
VII - promover a capacitação dos gestores públicos para que atuem como multiplicadores
nos diversos aspectos da gestão integrada dos resíduos sólidos; e
VIII - divulgar os conceitos relacionados com a coleta seletiva, com a logística reversa,
com o consumo consciente e com a minimização da geração de resíduos sólidos.
§ 3º As ações de educação ambiental previstas neste artigo não excluem as
responsabilidades dos fornecedores referentes ao dever de informar o consu midor para o
cumprimento dos sistemas de logística reversa e coleta seletiva instituídos.
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TÍTULO X
DAS CONDIÇÕES DE ACESSO A RECURSOS
Art. 78. A elaboração dos planos de resíduos sólidos previstos no art. 45 é condição, nos
termos do art. 55 da Lei nº 12.305, de 2010, para que os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios tenham acesso a recursos da União ou por ela controlados, bem como para que
sejam beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou
fomento destinados, no âmbito de suas respectivas competências:
I - a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos; ou
II - à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Parágrafo único. O acesso aos recursos mencionados no caput fica condicionado à
comprovação da regularidade fiscal perante a União.
Art. 79. A União e os órgãos ou entidades a ela vinculados darão prioridade no acesso
aos recursos mencionados no art. 78:
I - aos Estados que instituírem microrregiões, consoante o § 3º do art. 25 da Constituição,
para integrar a organização, o planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios
limítrofes na gestão dos resíduos sólidos;
II - ao Distrito Federal e aos Municípios que:

a)

b)

optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos
sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se
inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos
referidos no art. 16 da Lei nº 12.305, de 2010; ou
implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por
pessoas físicas de baixa renda; e

III - aos consórcios públicos, constituídos na forma da Lei nº 11.105, de 2005.
§ 1º Os critérios de prioridade no acesso aos recursos previstos no caput não excluem
outros critérios definidos em programas específicos instituídos pelo Poder Público Federal.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os consórcios públicos deverão
atender às seguintes condições, entre outras estabelecidas na legislação vigente, para
serem beneficiados com a prioridade no acesso aos recursos prevista do caput:
I - adotar, de forma efetiva, soluções regionalizadas para a organização, planejamento e
execução das ações na gestão dos resíduos sólidos, no que concerne aos incisos I, II,
alínea "a", e III do caput; e
II - manter os dados e informações atualizadas no SINIR, o que será comprovado
mediante a apresentação de certidão de regularidade emitida pelo órgão coordenador do
referido sistema.
TÍTULO XI
DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS
Art. 80. As iniciativas previstas no art. 42 da Lei nº 12.305, de 2010, serão fomentadas
por meio das seguintes medidas indutoras:
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I - incentivos fiscais, financeiros e creditícios;
II - cessão de terrenos públicos;
III - destinação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da
administração pública federal às associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis, nos termos do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;
IV - subvenções econômicas;
V - fixação de critérios, metas, e outros dispositivos complementares de sustentabilidade
ambiental para as aquisições e contratações públicas;
VI - pagamento por serviços ambientais, nos termos definidos na legislação; e
VII - apoio à elaboração de projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
- MDL ou quaisquer outros mecanismos decorrentes da Convenção Quadro de Mudança do
Clima das Nações Unidas.
Parágrafo único. O Poder Público poderá estabelecer outras medidas indutoras além das
previstas no caput.
Art. 81. As instituições financeiras federais poderão também criar linhas especiais de
financiamento para:
I - cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis, com o objetivo de aquisição de máquinas e equipamentos utilizados na gestão
de resíduos sólidos;
II - atividades destinadas à reciclagem e ao reaproveitamento de resíduos sólidos, bem
como atividades de inovação e desenvolvimento relativas ao gerenciamento de resíduos
sólidos; e
III - atendimento a projetos de investimentos em gerenciamento de resíduos sólidos.
TÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 82. Para efeitos do inciso I do art. 47 da Lei nº 12.305, de 2010, o deslocamento de
material do leito de corpos d'água por meio de dragagem não se considera lançamento,
devendo ser objeto de licenciamento ou autorização do órgão ambiental competente.
Art. 83. Quando decretada emergência sanitária, poderá ser realizada a queima de
resíduos a céu aberto, desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do
SISNAMA, do SNVS e, quando couber, do SUASA.
Art. 84. O art. 62 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com a
seguinte redação: "Art. 62. .
IX - lançar resíduos sólidos ou rejeitos em praias, no mar ou quaisquer recursos hídricos;
X - lançar resíduos sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de
mineração;
XI - queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e
equipamentos não licenciados para a atividade;
XII - descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa implantado nos termos
da Lei nº 12.305, de 2010, consoante as responsabilidades específicas estabelecidas para o
referido sistema;
XIII - deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta seletiva,
quando a referida coleta for instituída pelo titular do serviço público de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos;
XIV - destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com
o § 1º do art. 9º da Lei nº 12.305, de 2010, e respectivo regulamento;
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XV - deixar de manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras
autoridades informações completas sobre a realização das ações do sistema de logística
reversa sobre sua responsabilidade;
XVI - não manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão
licenciador do SISNAMA e a outras autoridades, informações completas sobre a
implementação e a operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos sob
sua responsabilidade; e
XVII - deixar de atender às regras sobre registro, gerenciamento e informação previstos no §
2º do art. 39 da Lei nº 12.305, de 2010.
§ 1º As multas de que tratam os incisos I a XI deste artigo serão aplicadas após laudo de
constatação.
§ 2º Os consumidores que descumprirem as respectivas obrigações previstas nos sistemas
de logística reversa e de coleta seletiva estarão sujeitos à penalidade de advertência.
§ 3º No caso de reincidência no cometimento da infração prevista no § 2º, poderá ser
aplicada a penalidade de multa, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 500,00
(quinhentos reais).
§ 4º A multa simples a que se refere o § 3º pode ser convertida em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
§ 5º Não estão compreendidas na infração do inciso IX as atividades de deslocamento de
material do leito de corpos d'água por meio de dragagem, devidamente licenciado ou
aprovado.
§ 6º As bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração,
devidamente licenciadas pelo órgão competente do SISNAMA, não são consideradas
corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso IX." (NR)
Art. 85. O Decreto nº 6.514, de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
"Art. 71-A. Importar resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como os resíduos
sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e
animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização
ou recuperação: Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais)." (NR)
Art. 86. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de janeiro de 2010; 189º da Independência e 122º da República.
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