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São Paulo, 10 de abril de 2019. 

 

Excelentíssimo Senhor 

Ricardo Salles 

Ministro de Estado do Meio Ambiente 

 

Ref.: Acordo Setorial para implementação de Sistema de Logística Reversa de Produtos 

Eletroeletrônicos - Edital de Chamamento MMA nº01/2013  

 

Senhor Ministro, 

 

Em atenção ao edital em referência, após um profícuo e complexo processo de negociação travada 
nos últimos anos, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos 
eletroeletrônicos, a ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica e GREEN Eletron 
- Gestora de Resíduos Eletroeletrônicos Nacional, com o apoio da CNC - Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ABRADISTI - Associação Brasileira dos Distribuidores de 
Tecnologia da Informação e ASSESPRO - Federação das Associações das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação, servem-se da presente para, em consonância com a Lei 12.305/2010 e o 
Decreto nº 7.404/2010, apresentar a Vossa Excelência a proposta de acordo setorial para 
implementação de sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes, 
anexa. 

 

Ressaltamos que essa proposta é reflexo do empenho e da maturidade do setor empresarial do 

setor eletroeletrônico em prestigiar o diálogo e uma solução consensual, em linha com uma visão 

sistêmica que considera as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde 

pública, sem prejuízo da necessidade de endereçamento de premissas consideradas indispensáveis 

para a estruturação do sistema ora proposto. 

 

Agradecendo a atenção despendida, renovamos nossos votos de estima e consideração, 

permanecendo à inteira disposição de Vossa Excelência para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais eventualmente necessários. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
Humberto Barbato 
Presidente Executivo da ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
Presidente da GREEN ELETRON – Gestora de Resíduos Eletroeletrônicos Nacional 
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São Paulo, 10 de abril de 2019. 

 

Ilmo. Sr. 

André Luiz Felisberto França 

Secretário de Qualidade Ambiente e Gestão de Resíduos 

Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 

Ref.: Acordo Setorial para implementação de Sistema de Logística Reversa de Produtos 

Eletroeletrônicos - Edital de Chamamento MMA nº01/2013  

 

Senhor Secretário, 

 

Em atenção ao edital em referência, após um profícuo e complexo processo de negociação travada 
nos últimos anos, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos 
eletroeletrônicos, a ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica e GREEN Eletron 
- Gestora de Resíduos Eletroeletrônicos Nacional, com o apoio da CNC - Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ABRADISTI - Associação Brasileira dos Distribuidores de 
Tecnologia da Informação e ASSESPRO - Federação das Associações das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação, servem-se da presente para, em consonância com a Lei 12.305/2010 e o 
Decreto nº 7.404/2010, apresentar a V.Sª a proposta de acordo setorial para implementação de 
sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes, anexa. 

 

Ressaltamos que essa proposta é reflexo do empenho e da maturidade do setor empresarial do 

setor eletroeletrônico em prestigiar o diálogo e uma solução consensual, em linha com uma visão 

sistêmica que considera as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde 

pública, sem prejuízo da necessidade de endereçamento de premissas consideradas indispensáveis 

para a estruturação do sistema ora proposto. 

 

Agradecendo a atenção despendida, renovamos nossos votos de estima e consideração, 

permanecendo à inteira disposição de V.Sª para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

eventualmente necessários. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
Humberto Barbato 
Presidente Executivo da ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
Presidente da GREEN ELETRON – Gestora de Resíduos Eletroeletrônicos Nacional 
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ACORDO SETORIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA DE 

PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO DOMÉSTICO E SEUS COMPONENTES 

 

São PARTES deste Acordo Setorial: 

 

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, com sede na Esplanada 

dos Ministérios, Bloco B - Ministério do Meio Ambiente, 6º Andar, Sala 630, Brasília, Distrito 

Federal, inscrito no CNPJ nº 37.115.375/0001-07, neste ato representado pelo 

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente Ricardo Salles (“MMA”); 

 

As empresas fabricantes, importadoras, comerciantes e distribuidoras de equipamentos 

eletroeletrônicos, discriminadas no Anexo I, neste ato representadas, por instrumento 

jurídico aplicável entre as Partes, pela GREEN ELETRON – GESTORA DE RESÍDUOS 

ELETROELETRÔNICOS NACIONAL, Associação civil de âmbito nacional, sem fins 

econômicos e/ou lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, com sede Av. 

Paulista nº 1.313, 7º andar, Município de São Paulo - SP, CEP 01311-923, inscrita no CNPJ 

sob o nº (*), a qual é representada por seu [Presidente], Sr.(a) [Qualificação] 

 

Demais Empresas e Entidades Gestoras que vierem a aderir posteriormente a este Acordo 

Setorial por meio do Termo de Adesão do Anexo II 

 

E INTERVENIENTES ANUENTES: 

 

ABINEE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA, 

entidade com sede na Av. Paulista nº 1.313, 7º andar, Município de São Paulo - SP, CEP 

01311-923, inscrita no CNPJ sob o nº 62.510.318/0001-70, a qual é representada por seu 

Presidente, Sr. (a) [Qualificação]; 

 

ABRADISTI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, entidade com sede na Rua Santo 

Arcádio, nº 228, Jd. Das Acácias, Município de São Paulo - SP, CEP 04707-110, inscrita no 
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CNPJ/MF sob nº 11.637.198/0001-35, a qual é representada por seu Presidente, Sr. (a) 

[Qualificação]; 

 

ASSESPRO NACIONAL – Federação das Associações das Empresas Brasileiras de 

Tecnologia da Informação, com sede no SRTVS QD. 701 Bl. A Sl. 831 Ed. Centro 

Empresarial Brasília, Asa Sul, Brasília/DF, inscrita sob o CNPJ n°. 42.581.264/0001-26, 

neste ato representada pelo seu Presidente Sr. [Qualificação];  

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO 

(“CNC”), com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, número 14, 16o e 17o 

andares, Brasília – Distrito Federal, CEP: 70041-902, inscrita no CNPJ/MF sob no 

33.423.575/0001-76 neste ato representada por seu Presidente, Sr. (a) [Qualificação]; 

 

Demais Entidades Representativas que vierem a aderir posteriormente a este Acordo 

Setorial por meio do Termo de Adesão do Anexo II 

 

RESOLVEM as PARTES estabelecer os termos e as condições para a implementação e 

operacionalização do Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos de uso 

doméstico a ser regido pelas seguintes Cláusulas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – TERMOS E DEFINIÇÕES 

 

1.1 Aplicam-se a este Acordo Setorial as definições constantes da Lei Federal nº 

12.305/2010 e do Decreto nº 7.404/2010. 

 

1.2 Os termos não definidos especificamente na Lei Federal nº 12.305/2010 terão o 

significado que lhes é atribuído a seguir:  

I. Acessórios: produtos não integrantes da estrutura física dos Produtos 

Eletroeletrônicos, mas que viabilizam, auxiliam e/ou facilitam o uso deles pelos 

Consumidores, incluindo, mas não limitados a controles remotos, carregadores, 

tampas, cabos removíveis, etc.; 
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II. Ano-base: ano anterior ao da assinatura deste Acordo Setorial; 

III. Grupo de Acompanhamento de Performance - GAP: grupo formado por 

representantes dos signatários deste Acordo Setorial com o objetivo de 

acompanhar e divulgar a implementação do Sistema de Logística Reversa ora 

disciplinado, devendo as funções e as atividades do grupo serem detalhadas em 

regimento próprio;  

IV. Componentes: peças, materiais, substâncias e demais partes fixas não 

removíveis, constituintes e integrantes da estrutura física dos Produtos 

Eletroeletrônicos, sem os quais o uso adequado desses produtos fica 

comprometido; 

V. Consumidores: usuários domésticos de Produtos Eletroeletrônicos; 

VI. Descarte: ato por meio do qual os Consumidores, usuários domésticos dos 

Produtos Eletroeletrônicos objeto deste Acordo Setorial, os entregam em um dos 

pontos de recebimento estabelecidos, para fins de Logística Reversa e 

destinação final ambientalmente adequada; 

VII. Empresa: qualquer pessoa jurídica, fabricante, importadora, comerciante ou 

distribuidoras de Produtos Eletroeletrônicos objeto deste Acordo Setorial; 

VIII. Entidade Gestora: pessoa jurídica constituída pelas Empresas fabricantes e 

importadoras e/ou associações de fabricantes e importadores de Produtos 

Eletroeletrônicos, que atenda aos requisitos técnicos de gestão, com o objetivo 

de estruturar, implementar e operacionalizar o Sistema de Logística Reversa 

previsto neste Acordo Setorial; 

IX. Interveniente Anuente: entidades associativas que figuram neste Acordo 

Setorial para registrar ciência dos termos avençados e concordância com eles; 

X. Manual Operacional Básico: Documento básico de orientações técnicas para o 

correto manuseio, transporte e armazenamento dos Produtos Eletroeletrônicos 

objeto deste Acordo Setorial; 

XI. Participante do Sistema de Logística Reversa: as Partes deste Acordo 

Setorial e quaisquer pessoas físicas ou jurídicas contratadas ou subcontratadas 

para a realização de qualquer atividade relacionada à gestão, implantação ou 

operação do Sistema de Logística Reversa objeto deste Acordo Setorial; 

XII. Pontos de Consolidação (ou de Concentração ou de Transbordo): locais 

destinados ao recebimento, controle, acondicionamento e armazenamento 

temporário dos Produtos Eletroeletrônicos descartados pelos Consumidores nos 
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Pontos de Recebimento, sem descaracterização dos mesmos, até que eles 

sejam transferidos para a destinação final ambientalmente adequada; 

XIII. Ponto de Recebimento (ou de Entrega ou de Coleta): locais destinados ao 

recebimento e armazenamento temporário dos Produtos Eletroeletrônicos 

descartados pelos Consumidores; 

XIV. Produtos Eletroeletrônicos: equipamentos de uso doméstico cujo adequado 

funcionamento depende de correntes elétricas com tensão nominal não superior 

a 240 (duzentos e quarenta) volts; 

XV. Produtos Eletroeletrônicos Cinzas (ou produtos cinzas): Produtos 

Eletroeletrônicos e seus acessórios importados e/ou comercializados de forma 

não oficial, não autorizado ou não intencional pelo fabricante original; 

XVI. Produtos Eletroeletrônicos Órfãos (ou produtos órfãos): Produtos 

Eletroeletrônicos e seus acessórios cujo fabricante ou importador deixou de 

existir no mercado atual; 

XVII. Uso doméstico: uso próprio ou pessoal, residencial e/ou familiar, 

exclusivamente por pessoa física de Produtos Eletroeletrônicos objeto deste 

Acordo;  

XVIII. Uso não doméstico: todos os demais usos não mencionados no inciso anterior, 

sobretudo os de uso para fins governamentais e/ou corporativos, incluindo o uso 

industrial e/ou comercial por pessoa jurídica, conforme Cláusula 2.2. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO ACORDO SETORIAL 

 

2.1 O objeto deste Acordo Setorial é a estruturação, implementação e operacionalização 

de Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos de uso doméstico colocados 

no mercado interno nacional.  

 

2.1.1 O Anexo III apresenta uma lista referencial dos Produtos Eletroeletrônicos que serão 

objeto do Sistema de Logística Reversa objeto deste Acordo Setorial. 

 

2.1.2 As Empresas e Entidades Gestoras deverão, por meio do GAP, apresentar e manter 
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permanentemente atualizada junto ao MMA e IBAMA a lista de que trata o item 2.1.1, que 

deverá ser publicada na página do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de 

Resíduos Sólidos e pelos responsáveis pelo Sistema de Logística Reversa. 

 

2.2 Não constituem objeto deste Acordo Setorial: 

I. Produtos Eletroeletrônicos e seus componentes de uso não doméstico, entre 

eles os de uso corporativo e os utilizados em processos produtivos por usuários 

profissionais; 

II. Produtos Eletroeletrônicos de origem, uso e/ou aplicação em serviços de saúde, 

ainda que utilizados nas residências (home care); 

III. Pilhas, baterias e/ou lâmpadas não integrantes ou removíveis da estrutura física 

dos Produtos Eletroeletrônicos mencionados no item 2.1, as quais são objeto de 

Sistemas de Logística Reversa próprios regulados por outros instrumentos; 

IV. Componentes eletroeletrônicos individualizados, ou seja, não fixados aos 

Produtos Eletroeletrônicos objeto deste Acordo Setorial; e 

V. Resíduos oriundos de grandes geradores na forma da legislação municipal e 

distrital. 

 

2.3 A Logística Reversa dos Produtos Eletroeletrônicos a que se refere os incisos I e II 

da Cláusula 2.2. pode ser disciplinada contratualmente entre usuários não domésticos e 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos Produtos Eletroeletrônicos de 

uso não doméstico.  

 

2.4 A operacionalização do Sistema de Logística Reversa dos Produtos 

Eletroeletrônicos, objeto deste Acordo Setorial, está prevista na Cláusula Quarta e no 

Manual Operacional Básico, conforme Anexo IV. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

3.1 A estruturação e implementação do Sistema de Logística Reversa objeto deste 

Acordo Setorial será realizada em duas fases.  
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3.1.1 A Fase 1, que terá início após a assinatura deste Acordo Setorial, compreende: 

I. Criação do Grupo de Acompanhamento de Performance – GAP; 

II. Adesão à(s) Entidade(s) Gestora(s) por meio de instrumento jurídico aplicável ou 

apresentação de seu modelo individual para execução de todas as atividades de 

sua responsabilidade em atendimento ao Sistema de Logística Reversa objeto 

deste Acordo Setorial; 

III. Instituição de mecanismo financeiro para assegurar a sustentabilidade 

econômica da estruturação, implementação e operacionalização do Sistema de 

Logística Reversa objeto deste Acordo Setorial, conforme a Cláusula Quinta; 

IV. Estruturação, por meio do GAP, de um mecanismo que permita o reporte dos 

dados necessários ao monitoramento e acompanhamento do Sistema de 

Logística Reversa pelo(s) modelo(s) coletivo(s) da(s) Entidade(s) Gestora(s) e 

pelo(s) modelo(s) individual(is). 

V. Sensibilização, com o apoio do MMA, ao CONFAZ bem como às Secretarias de 

Fazenda dos Estados, na adoção de medidas fiscais comuns que facilitem a 

operacionalização de remessa para destinação final ambientalmente adequada 

dos Produtos Eletroeletrônicos objeto deste Acordo Setorial; 

VI. Solicitação de regulamentação, ao IBAMA, dos casos em que a Autorização 

Ambiental para transporte de Produtos Perigosos, no âmbito do Sistema de 

Logística Reversa, é exigível, dentro de sua competência. 

VII. Sensibilização, com o apoio do MMA, aos órgãos ambientais competentes 

quanto a adoção de medidas simplificadoras que possibilitem a instalação de 

Pontos de Recebimento e Pontos de Consolidação nos estados. 

 

3.1.2 A Fase 2 compreende: 

I. Habilitação de prestadores de serviços que poderão atuar no Sistema de 

Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos, objeto deste Acordo Setorial; 

II. Elaboração dos planos de comunicação e de educação ambiental não formal 

com o objetivo de divulgar a implantação do Sistema de Logística Reversa, bem 

como qualificar formadores de opinião, lideranças de entidades, associações e 

gestores municipais para apoiar a implementação do Sistema, conforme a 

Cláusula Décima Quinta deste Acordo Setorial; e 
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III. Instalação de Pontos de Recebimento e/ou de Consolidação observado o 

cronograma previsto no Anexo V. 

 

3.1.2.1 A Fase 2 será iniciada em até 12 (doze) meses após o início da Fase 1, 

prioritariamente nos Estados em que forem solucionados os itens V a VII da cláusula 3.1.1, 

conforme o cronograma de implementação do Anexo V, que deverá ser atualizado, na 

página do Sistema de Logística Reversa na internet, com os municípios que serão 

atendidos, em cada estado, a cada ano, a medida que ocorrer a sua implementação. 

 

3.2 A superveniência de medida(s) contrária(s) à simplificação dos procedimentos de 

recebimento, acondicionamento, manuseio, armazenamento temporário e transporte 

primário dos Produtos Eletroeletrônicos deverá importar na revisão do cronograma de 

implementação do Sistema de Logística Reversa. 

 

3.2.1 No processo de revisão de que trata o item 3.2 apenas será admitido o remanejamento 

dos municípios a serem atendidos, ao longo dos anos previsto no cronograma do Anexo V, 

não se admitindo exclusões. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – OPERAÇÃO DO SISTEMA 

 

4.1 Na operacionalização do Sistema de Logística Reversa, o gerenciamento dos 

Produtos Eletroeletrônicos deve obedecer às etapas a seguir descritas: 

I. Descarte, pelos Consumidores, dos Produtos Eletroeletrônicos em pontos de 

recebimento; 

II. Recebimento e armazenamento temporário dos Produtos Eletroeletrônicos 

descartados em pontos de recebimento ou dos recebidos em pontos de 

consolidação, conforme o caso; 

III. Transporte dos Produtos Eletroeletrônicos dos pontos de recebimento ou dos 

pontos de consolidação até a destinação final ambientalmente adequada. 

Alternativamente, transporte dos Produtos Eletroeletrônicos descartados dos 
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pontos de recebimento até os pontos de consolidação e, em seguida, até a 

destinação final ambientalmente adequada; e 

IV. Destinação final ambientalmente adequada. 

 

4.2 É vedada a comercialização, doação, transferência ou qualquer outra ação no 

sentido de direcionar os Produtos Eletroeletrônicos descartados ou armazenados nos 

Pontos de Recebimento ou nos Pontos de Consolidação a terceiros não participantes do 

Sistema de Logística Reversa objeto deste Acordo Setorial. 

 

4.3 Não haverá qualquer remuneração, ressarcimento ou pagamento para que 

Consumidores efetuem a entrega dos Produtos Eletroeletrônicos ao Sistema de Logística 

Reversa de que trata este Acordo Setorial, a menos que mecanismos de incentivo sejam 

adotados por único e exclusivo critério da(s) Empresa(s) ou da(s) Entidade(s) Gestora(s). 

 

4.4 O transporte, no âmbito do Sistema de Logística Reversa, será documentado nos 

termos da Cláusula 3.1.1. V, quando aplicável. 

 

4.5 Os recicladores somente integrarão o Sistema de Logística Reversa se devidamente 

licenciados pelos órgãos ambientais competentes integrantes do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - Sisnama e após a devida habilitação pela(s) Empresa(s) ou Entidade(s) 

Gestora(s), e, se couber, dos órgãos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS e 

do Sistema Unificado de Atendimento à Sanidade Agropecuária – Suasa, bem como o 

atendimento à norma ABNT NBR 16156:2013 ou sucedânea. 

 

4.6 A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos resultantes dos processos 

de reciclagem deverá ser realizada pelos provedores habilitados pela(s) Empresa(s) ou 

Entidade(s) Gestora(s), observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 

ambientais competentes integrantes do Sisnama e, se couber, dos órgãos do SNVS e do 

SUASA. 

 

4.7 As diretrizes e os critérios técnicos básicos de operacionalização do Sistema de 

Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos estão descritos no Manual Operacional 

Básico constante do Anexo IV. 
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CLÁUSULA QUINTA - FINANCIAMENTO DO SISTEMA 

 

5.1 Os recursos financeiros necessários à sustentabilidade econômica do Sistema de 

Logística Reversa serão repassados pelas Empresas por meio de pagamento direto à(s) 

Entidade(s) Gestora(s) para modelo(s) coletivo(s), ou pago individualmente para modelo(s) 

individual(is), na proporção correspondente à sua participação no mercado de uso 

doméstico. 

 

5.1.1 Os recursos financeiros necessários à sustentabilidade econômica previstos nesta 

Cláusula contemplarão todas as fases da operação do Sistema de Logística Reversa, desde 

o recebimento até a destinação final ambientalmente adequada dos Produtos 

Eletroeletrônicos, inclusive a realização dos Planos de Comunicação e de Educação 

Ambiental não formal. 

 

5.1.2 Os eventuais custos e as eventuais despesas relacionados às providências 

necessárias para o descarte dos Produtos Eletroeletrônicos até um dos Pontos de 

Recebimento não serão custeados pelo mecanismo financeiro objeto desta Cláusula, e 

deverão ser arcados exclusivamente pelo Consumidor ou pela pessoa que realize o 

descarte, sem qualquer ônus para a(s) Empresa(s), Entidade(s) Gestora(s) ou 

participante(s) do Sistema de Logística Reversa. 

 

5.2 O pagamento direto será feito pelas Empresas à(s) Entidade(s) Gestora(s) no 

modelo coletivo de Logística Reversa, nos termos de instrumento jurídico privado firmado 

entre as Partes.  

 

5.3 Os recursos necessários à sustentabilidade econômica do Sistema de Logística 

Reversa, repassados pelas Empresas, serão fixados de forma diferenciada para cada tipo 

de Produto Eletroeletrônico, conforme as respectivas particularidades, definido com base em 

estudo com critérios técnicos e econômicos, observados índices oficiais de reajuste. 
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CLAUSULA SEXTA - GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE - GAP 

 

6.1 As Empresas deverão criar o Grupo de Acompanhamento de Performance - GAP, o 

qual será responsável pelo acompanhamento da implementação e da operacionalização do 

Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos, nos termos definidos neste 

Acordo Setorial. 

 

6.2 O GAP será composto pelos representantes tanto das entidades representativas de 

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes como da(s) Entidade(s) Gestora(s), 

todos signatários deste Acordo Setorial. 

 

6.3 Ao Grupo de Acompanhamento de Performance caberá: 

I. A identificação e avaliação de eventuais dificuldades, conflitos e obstáculos à 

estruturação, implementação e operacionalização do Sistema de Logística 

Reversa; 

II. A contratação, quando necessário, de estudos relacionados à implementação e 

operação do Sistema de Logística Reversa; 

III. O debate dos resultados de eventuais estudos, dados, avaliações, relatórios, 

projetos e informações relacionados ao presente Acordo Setorial; 

IV. A proposição da revisão periódica bienal do cronograma e das metas do Sistema 

de Logística Reversa, inclusive das metas de implantação e de estruturação 

progressiva e das metas regionais para serem submetidas à avaliação do 

Comitê Orientador para a Implementação de Sistemas de Logística Reversa 

(CORI); 

V. O acompanhamento contínuo da implantação, operação e gestão do Sistema de 

Logística Reversa, bem como articulação e/ou interlocução com MMA e IBAMA; 

VI. A definição dos critérios para a uniformização da operacionalização do Sistema 

de Logística Reversa, estabelecendo parâmetros a serem observados por todos 

os executores; 

VII. A equalização dos pesos (toneladas) de Produtos Eletroeletrônicos destinados 

de forma ambientalmente adequada por cada Entidade Gestora e/ou modelo 
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individual, de forma a permitir a sua contabilização global e a compensação 

financeira de acordo com o mecanismo estabelecido na Cláusula Quinta e com o 

volume de processamento verificado; 

VIII. A compilação dos dados disponibilizados pela(s) Entidade(s) Gestora(s) e 

pelo(s) modelo(s) individual(is), de modo a elaborar um relatório consolidado do 

desempenho de todo o Sistema de Logística Reversa que deverá ser enviado ao 

MMA e ao IBAMA, anualmente, na forma da cláusula décima sétima;  

IX. A elaboração de diretrizes para revisão, atualização ou otimização dos Planos de 

Comunicação e de Educação Ambiental não formal do Sistema de Logística 

Reversa dos Produtos Eletroeletrônicos de acordo com o previsto na cláusula 

Décima Quinta. 

 

6.3.1 O Grupo de Acompanhamento de Performance - GAP deverá reunir-se pelo menos 

uma vez a cada 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da entrada em vigor deste 

Acordo Setorial. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – ENTIDADES GESTORAS 

 

7.1 Entidades Gestoras consistem em pessoas jurídicas, sem finalidade econômica, 

constituídas por Empresas e/ou Associação(ões) de fabricantes, importadores, comerciantes 

e distribuidores de Produtos Eletroeletrônicos para a execução das ações relacionadas à 

estruturação, implementação, gestão e operação do Sistema de Logística Reversa.  

 

7.2 As Empresas que não aderirem ao modelo coletivo de Logística Reversa por 

intermédio de Entidade(s) Gestora(s) deverão comprovar aos órgãos ambientais 

competentes a implementação de seu modelo individual para atendimento ao Sistema de 

Logística Reversa. 

 

7.3 Somente serão admitidas como Entidades Gestoras, para os fins deste Acordo 

Setorial, as pessoas jurídicas que atenderem aos seguintes requisitos: 
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I. Demonstrarem efetiva representatividade das Empresas fabricantes e 

importadoras por meio de estatuto social e/ou de instrumentos legais de 

constituição, de contratos de prestação de serviço ou de outro instrumento 

jurídico; 

II. Obterem aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE 

para a sua constituição e a consecução de seus objetivos sociais; 

III. Demonstrarem capacidade técnica e de execução das atividades relativas à 

implantação do Sistema de Logística Reversa previsto neste Acordo Setorial, 

notadamente mediante a apresentação de plano para implantação de Pontos de 

Recebimento e de lista de provedores habilitados e licenciados ao transporte, ao 

armazenamento e à Destinação Final Ambientalmente Adequada de Produtos 

Eletroeletrônicos; 

a. todos os documentos relativos aos itens I a III acima mencionados deverão 

ser apresentados e avaliados pelo MMA ou por órgão/entidade por ele 

indicado, que comunicarão ao GAP e à parte interessada o seu 

posicionamento; e 

b. as Entidades Gestoras deverão aderir formalmente ao Acordo Setorial. 

 

7.4 Sem prejuízo de outras obrigações que vierem a ser definidas, compete às Entidades 

Gestoras: 

I. Declararem de forma coletiva os resultados do Sistema de Logística Reversa, 

notadamente quanto ao peso dos Produtos Eletroeletrônicos colocados no 

mercado e dos encaminhados à Destinação Final Ambientalmente Adequada, 

de forma a demonstrar o cumprimento das metas por parte de suas 

associadas; 

II. Acompanharem continuamente a estruturação, implementação, operação e 

gestão do Sistema de Logística Reversa em representação aos interesses de 

suas associadas ou representadas; e, 

III. Disponibilizarem relatório(s) para fins de verificação do cumprimento das ações 

de sua responsabilidade previstas neste Acordo Setorial, resguardado o sigilo 

das informações, quando solicitado. 
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7.5 As Entidades Gestoras e as Empresas deverão participar da execução dos Planos 

de Comunicação e de Educação Ambiental não formal, estabelecido nos termos deste 

Acordo Setorial, para a realização de ações de informação, divulgação e sensibilização dos 

Consumidores e da sociedade em geral no âmbito do Sistema de Logística Reversa.  

 

7.6 Para o cumprimento das obrigações previstas nas Cláusulas Quarta e 7.5 deste 

Acordo Setorial, as Entidades Gestoras poderão contratar ou subcontratar terceiros para a 

prestação de serviços correlatos. 

 

7.7 As Entidades Gestoras e os modelos individuais serão responsáveis, por meio do 

GAP, pela prestação de informações ao Poder Público, de modo a possibilitar o 

acompanhamento e a avaliação de resultados do Sistema de Logística Reversa. 

 

7.7.1 A critério do Poder Público, as informações a que se refere o item 7.7 poderão ser 

solicitadas diretamente às Entidades Gestoras ou aos modelos individuais. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – PARTICIPAÇÃO DOS CONSUMIDORES NO SISTEMA 

 

8.1 São obrigações dos Consumidores no âmbito do Sistema de Logística Reversa 

objeto deste Acordo Setorial: 

I. Armazenar os Produtos Eletroeletrônicos separadamente das outras frações de 

resíduos sólidos, observando a manutenção de sua integridade física para 

evitar riscos à saúde humana ou danos ao ambiente; 

II. Remover, previamente ao descarte, toda e qualquer informação assim como 

todos e quaisquer dados e programas que constem de, ou estejam 

armazenados em Produtos Eletroeletrônicos, discos rígidos, cartões de 

memória e estruturas semelhantes, quando existentes; e, 

III. Descartar os Produtos Eletroeletrônicos limpos, inteiros e desligados, de forma 

adequada, em um dos Pontos de Recebimento, com observância de todos os 

procedimentos e todas as orientações relativas aos descartes constantes dos 
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manuais dos produtos, do Manual Operacional Básico ou dos demais meios de 

comunicação previstos na Cláusula Décima Quinta deste Acordo Setorial. 

 

8.2 O Descarte dos Produtos Eletroeletrônicos efetuado no âmbito do Sistema de 

Logística Reversa configura a tácita e imediata perda da propriedade, de forma irrevogável e 

irretratável, dispensadas quaisquer formalidades adicionais. 

 

8.3 O Descarte dos Produtos Eletroeletrônicos também implica a ciência do Consumidor 

de que os dados neles eventualmente armazenados são irrecuperáveis e de que nenhuma 

forma de indenização, pagamento ou ressarcimento lhe será devida. 

 

8.4 Não será devida ao Consumidor qualquer forma de pagamento, remuneração, 

reembolso, ressarcimento, compensação ou indenização em decorrência do cumprimento 

de seus deveres legais referidos na Cláusula 8.1 deste Acordo Setorial. 

 

8.5 Em caso da inobservância ao disposto no inciso II da Cláusula 8.1 deste Acordo 

Setorial, não subsistirá qualquer responsabilidade das Empresas, da(s) Entidade(s) 

Gestora(s), das Partes, das Intervenientes Anuentes ou de qualquer outro participante do 

Sistema de Logística Reversa pelos dados e pelas informações que não tenham sido 

excluídas do Produto Eletroeletrônico. Nos casos em que haja uso indevido ou não 

autorizado destes dados, caberá denúncia às autoridades competentes, as quais deverão 

apurar a autoria e materialidade, a fim de responsabilizar individualmente o infrator. 

 

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DOS FABRICANTES E DOS IMPORTADORES 

 

9.1 São obrigações dos fabricantes e dos importadores no âmbito do Sistema de 

Logística Reversa: 

I. Dar Destinação Final Ambientalmente Adequada, preferencialmente a 

reciclagem, a 100% dos Produtos Eletroeletrônicos que forem recebidos pelo 

Sistema de Logística Reversa objeto deste Acordo Setorial; 
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II. Informar ao GAP os critérios objetivos para a realização do cálculo do balanço 

de massa dos Produtos Eletroeletrônicos, conforme parâmetros estabelecidos 

na Cláusula 16.6, especialmente o peso médio unitário de cada um dos 

Produtos Eletroeletrônicos objeto deste Acordo Setorial comercializados no 

mercado interno no ano-base, e a respectiva atualização periódica de acordo 

com a evolução do peso dos produtos em diferentes anos-base; 

III. Participar da execução dos Planos de Comunicação e de Educação Ambiental 

não formal; e, 

IV. Disponibilizar relatório(s) para fins de verificação do cumprimento das ações de 

sua responsabilidade previstas neste Acordo Setorial, resguardando o sigilo 

das informações, quando solicitado. 

 

9.2 As obrigações dos fabricantes e dos importadores de Produtos Eletroeletrônicos 

participantes do modelo coletivo de Logística Reversa serão cumpridas por meio de 

Entidade(s) Gestora(s), em conformidade com instrumento jurídico aplicável. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DOS DISTRIBUIDORES 

 

10.1 São obrigações dos distribuidores no âmbito do Sistema de Logística Reversa: 

I. Fomentar, por meio de suas entidades representativas, acordos e contratos, a 

adesão a Entidade(s) Gestora(s) ou a participação individual ao Sistema de 

Logística Reversa dos estabelecimentos varejistas que façam parte de sua 

cadeia comercial;  

II. Informar aos estabelecimentos varejistas que façam parte de sua cadeia 

comercial sobre o processo de operacionalização do Sistema de Logística 

Reversa; 

III. Disponibilizar ou custear, se não possuir espaço físico, os locais para os 

Pontos de Consolidação a serem utilizados no Sistema de Logística Reversa, 

observados os requisitos do Manual Operacional Básico; e, 

IV. Disponibilizar relatório(s) para fins de verificação do cumprimento das ações de 

sua responsabilidade previstas neste Acordo Setorial, resguardando o sigilo 

das informações, quando solicitado. 
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10.2 As obrigações dos distribuidores de Produtos Eletroeletrônicos participantes do 

modelo coletivo de Logística Reversa serão cumpridas por Entidade(s) Gestora(s), em 

conformidade com instrumento jurídico aplicável. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DOS COMERCIANTES 

 

11.1 São obrigações dos comerciantes no âmbito do Sistema de Logística Reversa: 

I. Informar os Consumidores, nos Pontos de Recebimento, acerca das 

responsabilidades descritas na Cláusula Oitava; 

II. Receber os Produtos Eletroeletrônicos descartados pelos Consumidores nos 

Pontos de Recebimento, observados os requisitos do Manual Operacional 

Básico e instrumento formal firmado com a(s) Entidade(s) Gestora(s); 

III. Participar da execução dos Planos de Comunicação e de Educação Ambiental 

não formal; e, 

IV. Disponibilizar relatório(s) para fins de verificação do cumprimento das ações de 

sua responsabilidade previstas neste Acordo Setorial, resguardando o sigilo 

das informações, quando solicitado. 

 

11.2 As Empresas prestadoras de serviços de telefonia móvel que comercializam 

Produtos Eletroeletrônicos objeto deste Acordo Setorial estão sujeitas às mesmas 

obrigações dos comerciantes. 

 

11.3 As obrigações da Cláusula 11.1 aplicam-se às Empresas que comercializam 

Produtos Eletroeletrônicos no modelo de venda à distância, marketplace, plataforma 

eletrônica, incluindo comércio eletrônico. 

 

11.4 As obrigações dos comerciantes de Produtos Eletroeletrônicos participantes do 

modelo coletivo de Logística Reversa serão cumpridas por Entidade(s) Gestora(s), em 

conformidade com instrumento jurídico aplicável. 
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11.5 A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) se 

compromete a: 

I. Apoiar a divulgação do Sistema entre os Comerciantes e Distribuidores, por 

meio de possíveis canais eletrônicos, mídia e redes sociais; 

II. Estimular a adesão dos Comerciantes e Distribuidores de Produtos 

Eletroeletrônicos de uso doméstico, ao Acordo Setorial, por meio de seus 

sindicatos filiados representantes do segmento; 

III. Participar, no limite de suas atribuições, dos Planos de Comunicação e de 

Educação Ambiental não formal para a Logística Reversa; e 

IV. Para o limite de suas atribuições, entenda-se como aquelas referentes às suas 

estratégias próprias de comunicação. 

 

11.5.1 Ratifica-se que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC), entidade sindical, compareceu a este Acordo Setorial como interveniente anuente 

apenas para tomar ciência e colaborar na divulgação dos termos nele avençados, não 

assumindo quaisquer responsabilidades para si ou terceiros quanto à implantação, adoção, 

ações, condições ou cumprimento da Logística Reversa prevista neste Acordo, tampouco 

sendo responsável pela produção de relatórios, prestação de contas, organização de dados 

e informações junto a qualquer órgão ambiental, considerando-se, inclusive, não se tratar de 

fabricante, importador, distribuidor ou comerciante de Produtos Eletroeletrônicos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS E 

ASSOCIAÇÕES DE CATADORAS E CATADORES NO SISTEMA DE LOGÍSTICA 

REVERSA 

 

12.1 As Partes reconhecem a importância do papel das catadoras e dos catadores de 

materiais recicláveis e da possibilidade de sua integração no Sistema de Logística Reversa 

desde que observado o disposto na Cláusula 12.2 deste Acordo Setorial. 
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12.2 A participação de cooperativas e associações de catadoras e catadores de materiais 

recicláveis, desde que legalmente constituídas e devidamente habilitadas no Sistema de 

Logística Reversa, poderá ocorrer mediante instrumento legal para prestação dos serviços 

firmado entre elas e a(s) Empresa(s) ou a(s) Entidade(s) Gestora(s) na forma da legislação 

vigente. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PARTICIPAÇÃO DOS TITULARES DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

13.1 No Sistema de Logística Reversa objeto deste Acordo Setorial, os titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos não se encarregarão 

de quaisquer das ações e atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes. 

 

13.2 O disposto na Cláusula 13.1 não exclui nem prejudica a possibilidade de os titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos realizarem, em 

caráter voluntário, às suas expensas e desvinculado do Sistema de Logística Reversa, 

campanhas e/ou programas paralelos de destinação final ambientalmente adequada de 

Produtos Eletroeletrônicos. 

 

13.3 Condicionado à prévio acordo entre a(s) Empresa(s) ou Entidade(s) Gestora(s) e os 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, poderá 

ser aplicado o disposto no artigo 33, §7º, da Lei nº 12.305/2010, respeitados os termos do 

presente Acordo Setorial. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INICIATIVAS ISOLADAS PARA LOGÍSTICA REVERSA 

DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS 

 

14.1 As iniciativas isoladas de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos que não 

forem objeto de contratação ou acordo prévio com a(s) Empresa(s) ou Entidade(s) 
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Gestora(s) serão consideradas ações de cunho voluntário e desvinculadas do Sistema de 

Logística Reversa previsto neste Acordo Setorial. 

 

14.2 Todas e quaisquer iniciativas independentes de pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, entidades, associações civis e afins para a realização de 

atividades relacionadas ao Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos 

objeto deste Acordo Setorial, deverão ser informadas ao GAP, que, por sua vez, compilará e 

sistematizará as informações, transmitindo-as ao MMA e IBAMA. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PLANOS DE COMUNICAÇÃO E DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NÃO FORMAL 

 

15.1 O Plano de Comunicação tem por objetivo divulgar a implantação do Sistema de 

Logística Reversa para todos os envolvidos em suas etapas operacionais, em especial para 

os Consumidores. 

 

15.2 O conteúdo mínimo a ser divulgado abrangerá: 

I. Obrigatoriedade da Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Produtos 

Eletroeletrônicos e vedação da disposição juntamente com os demais resíduos 

sólidos e rejeitos; 

II. Obrigatoriedade de remoção, previamente ao descarte, de toda e qualquer 

informação assim como todos e quaisquer dados e programas que constem de, 

ou estejam armazenados em, Produtos Eletroeletrônicos, discos rígidos, 

cartões de memória e estruturas semelhantes, quando existentes, bem como 

os cuidados necessários em sua devolução e manuseio de acordo com o 

Manual Operacional Básico do Anexo IV; 

III. Aspectos ambientais próprios do ciclo de vida dos Produtos Eletroeletrônicos 

objeto deste Acordo Setorial; 

IV. Informações sobre a localização dos Pontos de Recebimento;  

V. Criar e manter portal e sistema de informação para divulgação das ações do 

Sistema de Logística Reversa. 
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15.3 A execução do Plano de Comunicação poderá ocorrer por meio dos seguintes 

veículos de comunicação, sem prejuízo de outros: 

I. Mídia digital (anúncios, vídeos, banners); 

II. Redes sociais; 

III. Revistas; 

IV. Outdoors; 

V. Busdoor (adesivos nos vidros traseiros e internos de ônibus); 

VI. Painéis para trens e metrô; 

VII. Impressos (folders, cartilhas, gibis e encartes); 

VIII. Campanhas itinerantes, caravanas; 

IX. Televisão; 

X. Rádio. 

 

15.4 O Plano de Educação Ambiental não formal tem por objetivo a execução de ações 

que visam qualificar formadores de opinião, lideranças de entidades, associações e gestores 

municipais para apoiar a implementação do Sistema. 

 

15.5 Os Planos de Comunicação e de Educação Ambiental não formal atualizados 

deverão ser disponibilizados para consulta no portal e sistema de informação para 

divulgação das ações do Sistema de Logística Reversa de que trata o item 15.2 V. 

 

15.6 Os Planos de Comunicação e de Educação Ambiental não formal serão reavaliados 

pela(s) Empresa(s) e Entidade(s) Gestora(s), preferencialmente a cada 2 (dois) anos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - METAS 

 

16.1 A implantação do Sistema de Logística Reversa tem como objetivo e meta a criação 

e estruturação de um Sistema, de acordo com as fases descritas na Cláusula Terceira, e 
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com observância das obrigações individualizadas e encadeadas constantes deste Acordo 

Setorial, para recebimento e destinação final ambientalmente adequada dos Produtos 

Eletroeletrônicos de uso doméstico indicados no Anexo III e suas atualizações. 

 

16.2 A definição e priorização, pela(s) Empresa(s) ou pela(s) Entidade(s) Gestora(s), do 

número e da localização dos Pontos de Recebimento de forma a garantir cobertura 

geográfica nacional, assim como da modalidade e da periodicidade das operações logísticas 

inerentes ao Sistema de Logística Reversa, sempre com observância dos critérios de 

viabilidade técnica e econômica do Sistema de Logística Reversa, considerará os critérios 

abaixo: 

I. O número de domicílios com energia elétrica; 

II. A estimativa da quantidade de Produtos Eletroeletrônicos e de seus 

componentes colocados no mercado brasileiro; 

III. A estimativa da quantidade de Produtos Eletroeletrônicos e de seus 

componentes descartados pelos Consumidores por ano; 

IV. A demonstração da capacidade de financiamento do Sistema de Logística 

Reversa; 

V. A distribuição geográfica do uso de Produtos Eletroeletrônicos e de seus 

componentes; 

VI. Os dados demográficos: número de pessoas, densidade populacional e 

número de pessoas residentes na área urbana; 

VII. A distribuição demográfica das atividades econômicas; 

VIII. A distância de deslocamento dos Consumidores aos Pontos de Recebimento; e 

IX. A infraestrutura disponível e futura do país para gerenciamento, transporte e 

Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Produtos Eletroeletrônicos.  

 

16.2.1 Para cada um dos municípios atendidos pelo Sistema de Logística Reversa, 

conforme Anexo VI, deverá ser instalado pelo menos 1 (um) Ponto de Recebimento para 

cada 25.000 (vinte e cinco mil) habitantes. 

 

16.2.1.1 O critério de fixação do número mínimo de Pontos de Recebimento por município 

previsto no item 16.2.1 poderá ser revisto mediante acordo entre os responsáveis pelo 
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Sistema de Logística Reversa e o Poder Público Municipal objeto do processo de revisão. 

Tal entendimento prevalecerá sobre o critério estabelecido no item 16.2.1. 

 

16.3 A estruturação e implantação do Sistema de Logística Reversa objeto deste Acordo 

Setorial, de acordo com a progressividade prevista na Cláusula Terceira, deverá ocorrer no 

prazo de 5 (cinco) anos. 

 

16.3.1 Ao final desse período de 5 (cinco) anos, o Sistema de Logística Reversa deverá ter 

recolhido e destinado de forma ambientalmente adequada 17% (dezessete por cento), em 

peso, dos Produtos Eletroeletrônicos objeto deste Acordo Setorial, comercializados no 

mercado interno nacional no ano-base. 

 

16.3.2 A base de cálculo da meta será estabelecida no limite da proporção do peso dos 

Produtos Eletroeletrônicos colocados no mercado interno pelos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes signatários deste Acordo Setorial, integrantes de modelos 

coletivos ou individuais. 

 

16.3.3 Conforme as peculiaridades do ciclo de vida de cada uma das categorias de 

Produtos Eletroeletrônicos objeto do Sistema de Logística Reversa previsto neste Acordo 

Setorial, a meta de 17% (dezessete por cento) poderá ser calculada considerando ano-base 

diverso, devendo ser apresentadas as devidas justificativas técnicas para tanto. 

 

16.3.4 Os responsáveis pelo Sistema de Logística Reversa comprometem-se a dar 

destinação final ambientalmente adequada a 100% (cem por cento) dos Produtos 

Eletroeletrônicos recebidos, inclusive aos órfãos e cinzas eventualmente recepcionados pelo 

Sistema. 

 

16.4 As metas previstas neste Acordo Setorial serão submetidas à revisão periódica 

bienal baseada nos dados resultantes da avaliação (i) do cumprimento dos cronogramas de 

estruturação do Sistema de Logística Reversa e das obrigações atribuídas às Partes, (ii) dos 

resultados verificados conforme as informações submetidas ao GAP, nos termos da 

Cláusula Décima Sétima, e (iii) dos demais aspectos relacionados à viabilidade técnica, 

econômica, legal e/ou logística. 
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16.5 Para definição do peso dos Produtos Eletroeletrônicos comercializados no mercado 

doméstico nacional no ano-base pelos signatários deste Acordo Setorial, serão 

considerados os dados declarados pelas Empresas por meio de sua(s) Entidade(s) 

Gestora(s) para modelo(s) coletivo(s) e individualmente para modelos individuais. 

 

16.6 A equivalência entre o peso dos Produtos Eletroeletrônicos descartados no Sistema 

de Logística Reversa e o peso dos Produtos Eletroeletrônicos comercializados será obtida 

por tipo de produto, conforme o resultado da média ponderada entre o peso unitário e a 

quantidade comercializada no mercado interno nacional. 

 

16.6.1 O peso de Produtos Eletroeletrônicos retornados será verificado quando de sua 

entrada nos Pontos de Consolidação ou pelos recicladores, sendo reportado somente o 

peso comprovadamente destinado de forma ambientalmente adequada. 

 

16.7 A média ponderada a que se refere a Cláusula 16.6 será informada exclusivamente 

pelas Empresas ou pela(s) Entidade(s) Gestora(s) por meio do GAP, resguardada a 

confidencialidade e o sigilo legal, podendo ser revisada com periodicidade bienal tendo em 

vista as alterações no peso unitário dos Produtos Eletroeletrônicos decorrentes das 

inovações inerentes ao setor. 

 

16.8 O atendimento às metas do Sistema de Logística Reversa dependerá da efetiva 

participação de todos os atores do ciclo de vida dos Produtos Eletroeletrônicos objeto deste 

Acordo Setorial, observados os limites de suas atribuições individualizadas e encadeadas. 

 

16.9 Será permitido realizar compensação financeira dos recursos objeto da Cláusula 

Quinta, conforme instrumento jurídico previamente celebrado entre Entidades Gestoras, de 

forma proporcional ao peso de Produtos Eletroeletrônicos destinado de forma 

ambientalmente adequada por cada Entidade Gestora e/ou modelo individual, observada a 

Cláusula Sexta. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – AVALIAÇÃO DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E 

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA 

 

17.1 Uma avaliação dos possíveis impactos socioambientais esperados a partir da 

implementação do Sistema de Logística Reversa para Produtos Eletroeletrônicos é 

apresentada no Anexo VII. 

 

17.2 A avaliação e o monitoramento do Sistema de Logística Reversa serão realizados 

por meio da apresentação de dados, informações, relatórios, estudos ou outros instrumentos 

equivalentes, a serem entregues ao MMA e IBAMA, sendo-lhes assegurado, na forma da lei, 

os regimes de confidencialidade e de sigilo comercial, industrial e/ou financeiro, sem 

prejuízo de outras proteções legais, com o seguinte conteúdo mínimo: 

I. Relação dos municípios atendidos pelo Sistema de Logística Reversa; 

II. Listagem contendo a identificação e os endereços dos Pontos de Recebimento; 

III. Peso dos Produtos Eletroeletrônicos recepcionados pelo Sistema de Logística 

Reversa; 

IV. Média ponderada do peso unitário por tipo de Produto no ano-base, para fins 

da equivalência mencionada na Cláusula 16.6; 

V. Relação das empresas recicladoras utilizadas, incluindo o CNPJ, bem como a 

situação destas perante o órgão de controle ambiental; 

VI. Informações sobre o status do cumprimento das metas pactuadas; e 

VII. Outros aspectos relevantes para o adequado acompanhamento da 

performance do Sistema de Logística Reversa. 

 

17.3 O relatório anual de desempenho será disponibilizado ao MMA e ao IBAMA, pelo 

GAP, até 31 de março de cada ano, cobrindo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro 

do ano anterior,  tendo como base as informações e dados prestados pela(s) Entidade(s) 

Gestora(s) de modo consolidado e representando o conjunto de dados de suas empresas 

associadas e representadas e pelas Empresas que operem seu modelo individual. 

 

17.4 Deverão ser realizadas auditorias para verificação dos dados fornecidos pelas 

Empresas e pela(s) Entidade(s) Gestora(s) para a comprovação do desempenho e das 
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condições firmadas neste Acordo Setorial. As auditorias, de caráter independente e 

realizadas por terceira parte, serão contratadas pelas Empresas e Entidade(s) Gestora(s), 

as quais submeterão seus respectivos relatórios ao GAP e ao Poder Público, quando 

solicitado. 

 

17.4.1 A forma e a periodicidade das auditorias serão definidas pelo GAP, considerando, 

sempre que possível, as demandas do Poder Público, quando houver; 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – TRATAMENTO NÃO DISCRIMINATÓRIO 

 

18.1 As obrigações dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores e do Poder Público relacionadas ao Sistema de Logística Reversa de 

Produtos Eletroeletrônicos são individualizadas e encadeadas de acordo com este Acordo 

Setorial, em sintonia com o disposto na Lei Federal nº 12.305/2010.  

 

18.2 As Partes reconhecem que a eficácia do Sistema de Logística Reversa objeto deste 

Acordo Setorial e o atendimento das metas dependem do seguinte: 

I. Tratamento não discriminatório e inexistência de discrepância nas obrigações 

de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de Produtos 

Eletroeletrônicos, signatários ou não deste Acordo, observado o disposto no 

Decreto Federal nº 9.177/2017; 

II. Manutenção da isonomia das condições de concorrência no mercado de 

Produtos Eletroeletrônicos de uso doméstico; e 

III. Atendimento às seguintes premissas e aos seguintes princípios: transparência, 

eficiência, equidade e prestação de contas; responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos; razoabilidade e proporcionalidade; cooperação 

do setor empresarial ao não monopólio de fornecimento; e visão sistêmica na 

gestão dos resíduos sólidos em conformidade com as melhores práticas de 

governança e os padrões éticos. 
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18.3 O tratamento não discriminatório pressupõe que as relações entre fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de Produtos Eletroeletrônicos observem as 

disposições e o cumprimento deste Acordo Setorial. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – EMBALAGENS DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS 

 

19.1 Aplicam-se às embalagens dos Produtos Eletroeletrônicos objeto do Sistema de 

Logística Reversa previsto neste Acordo Setorial exclusivamente as disposições contidas 

nesta Cláusula. 

 

19.2 As embalagens dos Produtos Eletroeletrônicos deverão ser recebidas pelo Sistema 

de Logística Reversa previsto neste Acordo Setorial nos mesmos Pontos de Recebimento 

em que forem descartados os Produtos Eletroeletrônicos, sem prejuízo da possibilidade de 

se firmar instrumento(s) jurídico(s) com outro(s) Sistema(s) de Logística Reversa de 

Embalagens. 

 

19.3 Às embalagens dos Produtos Eletroeletrônicos recebidas nos Pontos de 

Recebimento será dada destinação final ambientalmente adequada. 

 

19.4 As embalagens dos Produtos Eletroeletrônicos recebidas, bem como as colocadas 

no mercado, deverão ser contabilizadas em separado do peso dos Produtos 

Eletroeletrônicos descartados, em função do tipo de material e reportadas ao GAP, 

conforme trata o inciso VIII da Cláusula 6.3. 

 

19.5 O recolhimento de outras embalagens que não as de Produtos Eletroeletrônicos será 

admitido e poderá ser contabilizado para fins de compensação da quantidade de 

embalagens de Produtos Eletroeletrônicos colocadas no mercado. 

 

19.6 A meta quantitativa referente às embalagens de Produtos Eletroeletrônicos deverá 

ser equivalente àquela estabelecida em um dos instrumentos previstos no Art. 15 do 

Decreto nº 7.404/2010 para o Sistema de Logística Reversa de Embalagens. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – PENALIDADES 

 

20.1 No caso de descumprimento, sem justa causa, das obrigações previstas neste 

Acordo Setorial, a parte infratora ficará sujeita às sanções administrativas, civis e penais 

previstas na legislação vigente. 

 

20.2 A responsabilidade das Empresas e da(s) Entidade(s) Gestora(s) deverá ser aferida 

sempre de forma individualizada, devendo-se avaliar se houve o cumprimento das 

obrigações a ela atribuíveis nos termos deste Acordo Setorial. 

 

20.3 Infrações individualizadas não implicarão responsabilidade solidária ou subsidiária 

entre as Partes, tampouco entre estas e as entidades associativas neste Acordo. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA 

 

21.1 Este Acordo Setorial entra em vigor na data da publicação de seu extrato no Diário 

Oficial da União.  

 

21.2 Este Acordo Setorial vigorará por prazo indeterminado. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – REVISÃO DO ACORDO SETORIAL 

 

22.1 Os termos e as condições do presente Acordo Setorial poderão ser revisados a 

qualquer tempo mediante termo aditivo celebrado de comum acordo entre as Partes. 
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22.2 No período de 180 (cento e oitenta) dias antes do término do prazo de vigência da 

Fase 2, as Partes reavaliarão o cumprimento do Acordo Setorial com vistas à assinatura de 

novo termo aditivo estabelecendo, dentre outras questões, novo cronograma e metas para o 

Sistema. 

 

22.3 A desvinculação de qualquer empresa signatária ou aderente do presente Acordo 

Setorial deverá ser formalizada perante o MMA por meio da celebração de Termo de 

Distrato desde que a Empresa desvinculante se comprometa, por meio de termo de 

compromisso celebrado com a União, a adotar alternativa independente para a estruturação, 

implementação e operação de Sistema de Logística Reversa equivalente ao ora 

estabelecido, com a consequente adequação proporcional dos parâmetros de fixação da 

meta. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – RESOLUÇÃO 

 

23.1 O presente Acordo Setorial poderá ser resolvido em relação à Parte inadimplente, 

que ficará sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24.1 Todas as notificações e comunicações, referentes ao Acordo Setorial, deverão ser 

feitas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico, obrigando-se as Partes a manterem 

seus contatos atualizados junto ao MMA e ao GAP. 

 

24.2 Os participantes do Sistema de Logística Reversa comprometem-se a informar o 

MMA acerca de eventuais discussões, disputas, controvérsias ou divergências relacionadas 

aos compromissos, direitos e/ou obrigações decorrentes deste Acordo Setorial, observada 

as tratativas e os trabalhos realizados no âmbito do Grupo de Acompanhamento de 

Performance – GAP. 
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24.3 De forma a preservar a viabilidade técnica e econômica do Sistema de Logística 

Reversa ora previsto, os termos deste Acordo Setorial têm abrangência em todo o território 

nacional e prevalecem sobre os Acordos Setoriais e termos de compromisso firmados em 

âmbito regional ou estadual e estes sobre os firmados em âmbito municipal, de acordo com 

o artigo 34, parágrafo 1º, da Lei Federal n° 12.305/2010, ressalvado o previsto no parágrafo 

2º da mesma Lei. 

 

24.4 As Partes reconhecem a necessidade do cumprimento das obrigações ambientais 

previstas na Lei Federal nº 12.305/2010 por todos os agentes intervenientes no ciclo de vida 

dos Produtos Eletroeletrônicos. 

 

24.5 Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos Produtos 

Eletroeletrônicos de uso doméstico não signatários deste Acordo Setorial poderão aderir a 

ele mediante a celebração de instrumento jurídico específico com Entidade(s) Gestora(s) de 

acordo com a cláusula 3.1.1 item II e Termo de Adesão do Anexo II 

 

24.6 A(s) Empresa(s), Entidade(s) Gestora(s) ou o GAP, que fornecerem ao Poder 

Público, informações protegidas, na forma da lei, ao regime de confidencialidade, deverão 

indicar essa circunstância de forma expressa e fundamentada, a fim de que sejam 

resguardadas tais informações. 

 

24.7 Deverá ser garantido ao Poder Público acesso aos dados de interesse mantidos nos 

sistemas de informações e monitoramento dos modelos de Logística Reversa pertencentes 

à(s) Empresa(s), Entidade(s) Gestora(s) e ao GAP. 

 

24.8 A(s) Empresa(s) e Entidade(s) Gestora(s) deverão fornecer relatórios ao GAP para 

fins de verificação do cumprimento de suas atribuições previstas neste Acordo Setorial, em 

especial aquelas definidas na Cláusula Sexta. 

 

24.9 As Entidades Representativas do Setor Privado, como tal qualificadas neste ato, 

exceto as qualificadas como Entidade(s) Gestora(s), por não se enquadrarem na figura de 

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes de Produtos Eletroeletrônicos, 

desempenharão tão somente o papel de colaboração, suporte e apoio para com os seus 
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respectivos associados em relação aos termos avençados neste Acordo Setorial, não 

assumindo quaisquer responsabilidades diretas para si ou terceiros, quanto ao cumprimento 

dos compromissos assumidos pelas demais Partes, quais sejam as Empresas Aderentes, 

responsáveis de fato pela implantação setorial do Sistema de Logística Reversa de Produtos 

Eletroeletrônicos de uso doméstico e seus componentes, bem como por todas as demais 

obrigações acessórias relativas a prestações de contas, organização de dados e 

informações junto a quaisquer órgãos ambientais.  

 

24.10 O relacionamento existente entre as Empresas, Entidade(s) Gestora(s) e 

Associações, será de cooperação exclusivamente para atendimento à legislação ambiental 

relativa ao Sistema de Logística Reversa no âmbito do presente Acordo Setorial, não 

constituindo associação, joint venture ou consórcio. Nenhuma das Empresas, Entidades(s) 

Gestora(s) ou Associações têm poderes para representar ou obrigar a outra a incorrer em 

qualquer obrigação, contratual ou não. Por consequência, as obrigações assumidas no 

presente Acordo Setorial não importam em responsabilidade solidária ou subsidiária.  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – FORO 

 

25.1 As Partes elegem o foro da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal, para 

dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Acordo Setorial caso não sejam 

resolvidas administrativamente. 

 

E, por estarem acordados quanto às suas Cláusulas, assinam este Acordo Setorial para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais. 

 

Brasília, XX de XXXXXX de 2018. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo I Empresas fabricantes, importadoras, comerciantes e distribuidoras de produtos 

eletroeletrônicos associados ou aderentes ao modelo coletivo da GREEN 

ELETRON - Gestora de Resíduos Eletroeletrônicos Nacional 

Anexo II Termo de Adesão ao Acordo Setorial de Produtos Eletroeletrônicos de Uso 

Doméstico e seus Componentes 

Anexo III Lista Referencial dos Produtos Eletroeletrônicos  

Anexo IV Manual Operacional Básico  

Anexo V Cronograma de implantação  

Anexo VI Lista de Municípios  

Anexo VII Avaliação dos possíveis impactos socioambientais 
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ANEXO I – EMPRESAS FABRICANTES, IMPORTADORAS, COMERCIANTES E 

DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS ASSOCIADOS OU 

ADERENTES AO MODELO COLETIVO DA GREEN ELETRON - GESTORA DE RESÍDUOS 

ELETROELETRÔNICOS NACIONAL 

 

A lista das empresas associadas ou aderentes à GREEN Eletron, signatárias deste acordo, 

será apresentada no momento da assinatura do Acordo Setorial. 
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ANEXO II – TERMO DE ADESÃO AO ACORDO SETORIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE 

SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO 

DOMÉSTICO E SEUS COMPONENTES 

 

 

A (NOME DA EMPRESA, ENTIDADE REPRESENTATIVA OU GESTORA), com sede na 

(ENDEREÇO COMPLETO), CNPJ nº (MATRIZ) e CNPJs nº (FILIAIS, SE HOUVER), neste 

instrumento representada pelo(a) seu (CARGO) Sr(a). (NOME), R.G. nº (XXXXXXXXXXX) , 

CPF nº (XXXXXXXXXX), no uso de suas atribuições legais, declara ser aderente ao Acordo 

Setorial para implantação de Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos de 

Uso Doméstico e seus Componentes, celebrado em XX de XXXXXXX de XXX, entre a União, 

por intermédio do MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, e demais Signatários, cujo extrato foi 

publicado no Diário Oficial da União, Seção XX, página XXX, de XX/XX/XXXX, com o objetivo 

de implementar Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos em âmbito 

nacional. 

 

Compromete-se, assim, a cumprir com o Acordo Setorial para implantação de Sistema de 

Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos de Uso Doméstico e seus Componentes, na 

forma e condições estabelecidas em suas cláusulas, por meio da (ENTIDADE GESTORA OU 

MODELO INDIVIDUAL). 

 

E, assim, por estar de pleno acordo, assina o presente para que produza seus efeitos jurídicos 

e legais.  

 

  Cidade, XX de XXXXXXXX de XXXX. 

 

 

 

 

(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) 

(NOME DA EMPRESA, ENTIDADE REPRESENTATIVA OU GETORA) 

 



 

 

ANEXO III – LISTA REFERENCIAL DOS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS  

 

Os Produtos Eletroeletrônicos objetos de Logística Reversa, na forma descrita nesse 
Acordo Setorial, são os fabricados, importados, distribuídos e comercializados no 
mercado brasileiro pelas Empresas, tais como: 

 

Produtos Eletroeletrônicos 

Adaptadores em geral 

Amplificadores de áudio 

Aparelhos de aquecimento elétricos p/ ambientes 

Aparelhos de ar condicionado 

Aparelhos de barbear 

Aparelhos de Depilar 

Aparelhos de massagem e outros aparelhos para o cuidado do corpo 

Aparelhos de rádio 

Aparelhos de televisão 

Aparelhos para cortar o cabelo 

Aspiradores de pó 

Atendedores automáticos (Exemplo: Secretária Eletrônica) 

Auto rádio 

Autofalantes 

Balanças 

Batedeiras 

Baterias externas 

Bebedouros refrigerados para água 

Cabos e Conectores em geral 

Caixas de som 

Calculadoras de bolso e de mesa 

Câmeras de vídeo 

Câmeras Fotográficas digitais 

Capas traseiras com baterias ou placas de circuito impresso 

Carregadores em geral 

Cartuchos de tinta ou tonner 

Centrifugas de Suco 

Chaleira Elétrica 

Chapa Grill e Grill 

Churrasqueiras 

Chuveiros elétricos ou eletrônicos 



 

 

Circuladores de Ar 

Climatizadores elétricos de ar 

Coifas com dimensão horizontal máxima não superior a 120 cm 

Combinações de refrigeradores e congeladores ("freezers"), munidos de portas exteriores 
separadas 

Computadores para ciclismo, mergulho, corrida, remo e outras atividades desportivas 

Computadores portáteis «notepad» 

Consoles de jogos de vídeo portáteis 

Controles remoto 

Conversor digital 

Copiadoras 

CPU 

Crepeira 

Desktops (Computadores pessoais) 

Dispositivos eletroeletrônicos para armazenagem ou transferência de dados (Pen drives, cartões de 
memória, etc) 

Distribuidores automáticos de bebidas quentes (máquina de consumo) 

Dock Station  

DVD/Blu-ray Players 

Enceradeira de Piso 

Equipamento desportivo com componentes elétricos ou eletrônicos 

Equipamentos informáticos pessoais (Exemplo: "E-readers") 

Escova Modeladora 

Escovas elétricas 

Espremedor de Frutas 

External Hard Drive (HDD) 

External Optical Drive (ODD) 

Facas elétricas 

Ferros de engomar e outros aparelhos para engomar, alisar e tratar o vestuário 

Fogões 

Fogões elétricos/Cooktops 

Fone de ouvido em geral 

Fornos elétricos ou de Micro-ondas 

Freezers verticais 

Frigobares 

Fritadeiras 

Furadeiras e Parafusadeiras 

Gravadores de áudio 

Gravadores de vídeo 



 

 

Home Theater 

Impressoras de uso doméstico (tecnologias: matricial, laser ou jato de tinta) 

Instrumentos musicais 

Jogos de videogame 

Kits controle remoto e software 

Lanternas 

Laptops 

Lavadoras de Jato de Água 

Lentes/câmeras externas de telefones celulares 

Liquidificadores 

Máquina de Cupcake 

Máquina de Pão (Panificadora) 

Máquinas de costura 

Máquinas de lavar louça 

Máquinas de lavar roupa 

Máquinas de secar (secadoras de roupas) 

Máquinas elétricas e eletrônicas de escrever 

Microcomputadores 

Mídias utilizadas em equipamentos eletroeletrônicos (CDs/DVDs/VHS/Cassete/disquetes, etc) 

Mini Adegas 

Mini Forno Elétrico 

Mini Processador (1 função) /Mini Processador (mais de 1 função) 

Mixers 

Modems 

Módulo de gerenciamento e processamento de dados 

Moedor elétrico (grãos carne, etc), máquinas de café, abridor e fechador elétrico de latas 

Monitores em geral 

Mouses 

Netbooks (Computadores portáteis) 

Notebooks (Computadores portáteis) 

Óculos 3D 

Omeleteira 

Outros produtos ou equipamentos para recolher, armazenar, tratar, apresentar ou comunicar 
informações por via eletrônica; 

Outros produtos ou equipamentos para transmitir som, imagens ou outras informações por 
telecomunicação 

Panela de Arroz 

Panela de Pressão Elétrica 

Panela Elétrica 



 

 

Pipoqueira 

Prancha de cabelos 

Processador de Alimentos 

Projetores de vídeo 

Refrigeradores 

Relógios eletrônicos e smartwatches 

Reprodutores de mídia 

Resistências elétricas ou eletrônicas 

Roteador 

Sanduicheira 

Scanners 

Secadores de cabelo 

Serras, lixadeiras, máquinas de corte e outras ferramentas elétricas 

Tablets 

Teclados inclusos ou não 

Telas 

Telecopiadoras (fax) 

Telefones 

Telefones celulares 

Telefones sem fios 

Telex 

Torradeiras 

Transmissores/receptores Bluetooth 

Ventiladores de Coluna 

Ventiladores de Mesa 

Ventiladores de Teto 

Videogames 

 

Esta lista não pretende ser exaustiva. Outros produtos eletroeletrônicos poderão ser 
adicionados mantendo esta lista atualizada no site do Sistema Nacional de Informações sobre 
a Gestão dos Resíduos Sólidos e dos responsáveis pelo Sistema de Logística Reversa, seja 
pela(s) Entidade(s) Gestora(s), ou empresa individualmente responsável pelo seu sistema. 
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ANEXO IV – MANUAL OPERACIONAL BÁSICO 

 

1. DEFINIÇÕES 

Para os efeitos deste manual operacional básico, aplicam-se o dispositivo da Cláusula Primeira 

- Termos e Definições trazidos na proposta de Acordo Setorial. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Este documento trata-se de um manual operacional de orientações técnicas para o correto 

manuseio, transporte e armazenamento dos produtos objeto deste Acordo Setorial, bem como 

preceitos mínimos de padronização e boas práticas do processo de logística reversa de 

produtos eletroeletrônicos. 

Os sistemas de logística reversa podem variar dependendo do tipo de produto que está sendo 

retornado. Apesar das diferenças específicas de cada tipo de produto eletroeletrônico, 

entendemos que é possível identificar algumas etapas  

Apresentamos abaixo um esquema ilustrativo do macroprocesso: 
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3.   LOGÍSTICA REVERSA DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS 

Na operacionalização do Sistema de Logística Reversa, o gerenciamento dos produtos 

eletroeletrônicos deve obedecer às etapas a seguir descritas:  

 

4. DESCARTE PELO CONSUMIDOR DOS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EM 

PONTOS DE RECEBIMENTO.  

Os consumidores são fundamentais neste processo de Logística Reversa, são eles a fonte de 

retorno dos produtos que serão inseridos neste novo fluxo logístico e sem a conscientização e 

participação efetiva do consumidor, a Logística Reversa não se inicia.  

Como orientações a serem seguidas pelos consumidores no momento do descarte, 

destacamos: 

I. Armazenar os Produtos Eletroeletrônicos separadamente das outras frações de 

resíduos sólidos, observando a manutenção de sua integridade física para evitar riscos 

à saúde humana ou danos ao ambiente; 

II. Remover, previamente ao descarte, toda e qualquer informação assim como todos e 

quaisquer dados e programas que constem de, ou estejam armazenados em, Produtos 

Etapas do Sistema de Logística Reversa 

1. Descarte pelo consumidor dos Produtos Eletroeletrônicos, em Pontos de Recebimento.  

2. Recebimento e adequado armazenamento dos Produtos Eletroeletrônicos em Pontos de 

Recebimento, para posterior Destinação Final Ambientalmente Adequada.  

Gestão do volume de Produtos Eletroeletrônicos para solicitação de retirada destes pelo 

agente logístico.  

3. Transporte dos Produtos Eletroeletrônicos dos Pontos de Recebimento até Pontos de 

Consolidação ou Destinação Final Ambientalmente Adequada. 

Transporte dos Produtos Eletroeletrônicos dos Pontos de Consolidação até Destinação 

Final Ambientalmente Adequada, quando for o caso. 

4. Destinação final Ambientalmente Adequada 
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Eletroeletrônicos, discos rígidos, cartões de memória e estruturas semelhantes, quando 

existentes; e 

III. Descartar os Produtos Eletroeletrônicos limpos, inteiros e desligados, de forma 

adequada, em um dos Pontos de Recebimento, com observância de todos os 

procedimentos e todas as orientações relativos aos descartes constantes dos manuais 

dos produtos ou dos demais meios de comunicação previstos na Cláusula Décima 

Quinta deste Acordo Setorial. 

No sistema de Logística Reversa deverão ser disponibilizados os Pontos de Recebimento, 

onde os consumidores poderão efetuar a devolução dos produtos eletroeletrônicos integrantes 

de sistemas de logística reversa: 

 os Pontos de Recebimento devem ser instalados em local seco, limpo e seguro 

contra furtos, extravios e avarias ao recipiente coletor, com cobertura, sinalizado, sob 

piso impermeável; 

 os produtos eletroeletrônicos descartados só poderão ser retirados por responsável 

designado e capacitados pelas Empresas ou Entidade Gestora para tal fim; 

 os recipientes disponibilizados para coleta dos produtos eletroeletrônicos 

descartados deverão garantir que não haja movimentação, quebra, ou desmonte 

destes durante o descarte e o transporte primário, bem como evitar o seu contato 

direto com o ambiente externo;  

 os recipientes coletores deverão estar em local acessível ao usuário, deverão ser 

sinalizados, identificados e conter instruções claras para o seu uso; 

 não deve ser feita a desmontagem dos produtos eletroeletrônicos nos pontos de 

Recebimento; 

No caso de impossibilidade de descarte no ponto de recebimento, o consumidor poderá optar 

pela modalidade de coleta residencial, quando disponível esse serviço pelo varejo, entidade 

gestora, empresa com sistema individual e/ou terceiro homologado pelas partes signatárias 

deste Acordo Setorial. Esse serviço deverá atender as normas de defesa do consumidor no 

que tange a prestação de serviços, bem como regras de atendimento específico pré-definido. 

Este processo deverá ser incorporado ao sistema de Logística Reversa, podendo ser 

encaminhado para um ponto de armazenagem ou diretamente para empresas de manufatura 

reversa que se responsabilizem pelo processamento daquele material.  
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5. TRANSPORTE DOS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS  

Os produtos eletroeletrônicos devem ser coletados dos Pontos de Recebimento e 

transportados apenas por profissionais capacitados e habilitados pelas Empresas e/ou 

Entidades Gestoras para tal. O transportador deverá cumprir a legislação vigente e manter um 

registro no qual documente o cumprimento das obrigações legais e normativas que se aplicam 

a todas as suas atividades. Como recomendações ao processo de transporte, apresentamos 

os seguintes critérios e procedimentos: 

 os produtos eletroeletrônicos deverão ser manuseados, incluindo a carga, descarga e 

transporte, com o devido cuidado para evitar quebras; 

 os produtos eletroeletrônicos devem ser embalados ou armazenados de modo que se 

minimize os riscos de quebras durante o transporte em condições normais; 

 não é permitida a basculação descontrolada de recipientes coletores contendo 

produtos eletroeletrônicos frágeis   

 não é permitida a trituração, prensagem ou compactação de produtos eletroeletrônicos 

em nenhuma das fases de transporte, não podendo ocorrer nenhuma transformação 

na estrutura físico e química do produto.  

 se já se encontrarem separados, os produtos eletroeletrônicos poderão ser enviados 

diretamente para empresas de manufatura reversa  

 os produtos eletroeletrônicos descartados nos Pontos de Recebimento deverão ser 

transportados em veículo com carroceria fechada ou coberta, os quais deverão 

permanecer devidamente fechados e transportados de maneira segura, de acordo 

com a legislação vigente, durante todo o trajeto; 

Cabe o destaque para alguns cuidados especiais para determinados tipos de produtos 

eletroeletrônicos  
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5.1 PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS COM TUBOS DE RAIOS CATÓDICOS 

(CRT): 

Aplicam-se aos CRT as seguintes recomendações: 

 Os CRT devem ser mantidos intactos durantes o transporte, de modo que facilite o seu 

tratamento adequado ao chegar às empresas desmontadoras; 

 Em caso de fragmentação, os CRT devem ser empacotados em recipientes que evitem 

a dispersão dos fragmentos; 

 Ao transportar CRT em meio a outros produtos eletroeletrônicos em uma mesma 

carga, recomenda-se separa-los com camadas de plástico bolha, espuma ou outra 

forma de reduzir o impacto; 

 Recomenda-se cuidado ao manusear e transportar estes produtos eletroeletrônicos, 

em especial com os cabos para evitar acidentes no momento da carga e descarga. 

 

5.2 IMPRESSORAS, FAXES, FOTOCOPIADORAS E OUTROS SIMILARES 

Aplicam-se a estes produtos as seguintes recomendações: 

 Colocar os produtos mais pesados na base do carregamento; 

 Se não forem utilizadas caixas para embalar estes produtos, recomenda-se utilização 

de sistemas e/ou embalagens apropriadas entre as Impressoras, faxes, fotocopiadoras 

e outros similares e demais equipamentos de imagem; 

 Para evitar o vazamento de tintas e toners, recomenda-se colocar estes produtos em 

contentores impermeáveis, ou algum sistema para coletar o possível vazamento de 

líquidos; 

 

5.3 EQUIPAMENTOS COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 

É necessário para o transporte e acondicionamento de aparelhos com sistema de refrigeração 

o atendimento aos parâmetros estabelecidos na norma ABNT 15.833/2010. 
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6. PONTOS DE CONSOLIDAÇÃO/ARMAZENAMENTO 

A etapa de consolidação e armazenamento dos produtos eletroeletrônicos constitui atividades 

necessárias para um manejo otimizado. Nestes locais acontecerá o recebimento dos produtos 

eletroeletrônicos coletados em diferentes Pontos de Recebimento.  

A seguir são apresentados requisitos básicos para as instalações que se propõem a ser 

pontos de consolidação/armazenamento  

 deverá cumprir a legislação vigente e manter um registro no qual documente o 

cumprimento das obrigações legais e normativas que se aplicam a todas as suas 

atividades; 

 o local deverá ser preferencialmente coberto e protegido contra intempéries. As 

coberturas impermeáveis incluem telhados, contentores fechados ou cobertos.; 

 os pisos deverão ser impermeáveis para evitar infiltrações;  

 os pontos de consolidação deverão estar protegidos para impedir danos e extravios 

dos produtos eletroeletrônicos e seus assessórios; 

 

7. TRIAGEM 

A etapa de triagem poderá ser realizada no ponto de consolidação/armazenamento, com o 

objetivo de separar os produtos eletroeletrônicos por similaridade, afim de otimizar o transporte 

para empresas especializadas de manufatura reversa. 

Neste caso o transporte é considerado como a Logística Secundária, encaminhando os 

produtos eletroeletrônicos do ponto de consolidação para sua destinação final ambientalmente 

adequada. 

No processo de triagem é importante ressaltar que não haverá, em hipótese alguma, a 

descaracterização dos produtos eletroeletrônicos, atendendo as especificações de 

periculosidade já mencionadas neste manual. 

 

8. RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA 

Nesta etapa poderá ser feita a triagem, se esta não foi executada no ponto de 

consolidação/armazenamento e posterior separação dos produtos eletroeletrônicos coletados 
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no sistema de Logística Reversa. A separação consiste na identificação e segregação por 

linha, tipo de produto e/ou tecnologia específica para destinação final ambientalmente 

adequada, onde apenas os acessórios poderão ser removidos.  

A desmontagem envolve o manuseio dos equipamentos de modo a separar seus principais 

componentes e/ou partes constituintes dos produtos eletroeletrônicos, sendo classificados de 

forma geral em plásticos, metais ferrosos, metais não ferrosos, vidro e componentes de 

tratamento especial. 

A desmontagem pode ser realizada manual ou mecanicamente, sendo que em alguns casos, 

as empresas realizam os dois processos, dependendo da eficiência obtida com cada tipo de 

produto a ser tratado. 

A empresa responsável pelas atividades de separação e desmontagem dos produtos 

eletroeletrônicos deverá cumprir a legislação vigente.   

As recomendações para as áreas de separação e desmontagem manual ou mecânica de 

produto eletroeletrônico são: 

 as instalações devem contar com pessoal capacitado e treinado corretamente, além 

de prover todas as condições de segurança necessárias para diminuir os riscos aos 

trabalhadores; 

 os produtos eletroeletrônicos devem ser armazenados em local preferencialmente 

coberto e protegidos de umidade ou elevadas temperaturas; 

 os produtos eletroeletrônicos devem ser manuseados e armazenados com o devido 

cuidado para evitar a emissão de substâncias particuladas para o ar, para a água ou 

para o solo, resultando em possíveis impactos; 

 os métodos de desmontagem e remoção (de partes e peças) não deverão danificar 

nem destruir componentes de forma que possam dar origem a emissões de 

substâncias poluentes ao meio ambiente e à saúde humana; 

 o local deve ser ventilado ou tenha exaustores para a evacuação de emissões. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este documento se destina a prover uma visão geral de boas práticas que deverão ser 

observadas ao longo do processo. Não é a intenção deste manual tratar dos métodos e 

tecnologias específicas necessárias ao correto tratamento/reciclagem dos produtos 

eletroeletrônicos. Por se tratarem de atividades puramente industriais, cada empresa poderá 

apresentar técnicas e processos específicos, os quais poderão ser adequados ao tratamento 

dos materiais encaminhados à sua planta. De modo a garantir a proteção dos trabalhadores, 

comunidade e ambiente, estas unidades de recuperação de materiais devem seguir práticas 

de gestão e qualidade, que vão muito além da proposta deste manual.  

A intenção geral de cada etapa descrita nesse manual é possibilitar que materiais complexos 

possam ser separados, de acordo com especificações e cuidados específicos, permitindo que 

seja mantida a qualidade necessária para otimizar seu valor de mercado e garantindo a 

segurança ambiental e para a saúde dos trabalhadores envolvidos. 

 



 

 

ANEXO V – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

Cronograma para atendimento da meta percentual a ser coletada 

 

Percentual a ser coletado e destinado a cada ano 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

(1%) (3%) (6%) (12%) (17%) 

 

Segue abaixo o cronograma pretendido para implementação da Fase 2 do Sistema previsto 
neste Acordo. 

 

 Número de cidades atendidas pelo Sistema 

Estado Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

SP 8 17 53 81 95 

MG 3 6 19 32 44 

RJ 3 7 20 28 33 

ES 1 3 6 8 10 

PR 1 4 10 21 27 

RS 1 5 13 19 25 

SC 1 4 8 14 15 

BA 1 4 7 15 23 

PE 1 3 9 15 19 

MA 0 1 3 6 13 

CE 1 1 4 8 11 

PB 0 1 4 4 5 

SE 0 1 2 3 5 

RN 0 1 4 4 4 

AL 0 1 1 2 2 

PI 0 1 1 1 2 

PA 0 1 4 7 20 

AM 0 1 2 3 5 

RO 0 0 1 1 5 

TO 0 0 1 1 3 

AC 0 0 1 1 2 

AP 0 0 1 1 2 

RR 0 0 1 1 1 

GO 1 3 6 10 16 

DF 1 1 1 1 1 

MT 0 1 2 3 7 

MS 1 1 2 4 5 

Total 24 68 186 294 400 

Acumulado de cidades atendidas pelo Sistema 

O detalhamento com a programação dos nomes dos municípios de cada estado que serão 
atendidos pelo Sistema, em cada ano, será divulgado na página do Sistema de Logística 
Reversa na internet e considerará o disposto no item 3.1.2.1 deste Acordo Setorial. 



 

 

ANEXO VI – LISTA DOS MUNICÍPIOS ALVO DO SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA 

 

Municípios com mais de 80 mil habitantes: 400 municípios. 

Fonte: IBGE- Estimativas populacionais para os municípios e para as Unidades da Federação 
brasileiros publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.)  em 29/08/2018. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-
populacao.html?=&t=resultados 

Dados obtidos a partir da estimativa de 2018 arquivo: estimativa_dou_2018_20182019  

Contagem UF Nome do Município População Estimada 

1 SP São Paulo 12.176.866 

2 RJ Rio de Janeiro 6.688.927 

3 DF Brasília 2.974.703 

4 BA Salvador 2.857.329 

5 CE Fortaleza 2.643.247 

6 MG Belo Horizonte 2.501.576 

7 AM Manaus 2.145.444 

8 PR Curitiba 1.917.185 

9 PE Recife 1.637.834 

10 GO Goiânia 1.495.705 

11 PA Belém 1.485.732 

12 RS Porto Alegre 1.479.101 

13 SP Guarulhos 1.365.899 

14 SP Campinas 1.194.094 

15 MA São Luís 1.094.667 

16 RJ São Gonçalo 1.077.687 

17 AL Maceió 1.012.382 

18 RJ Duque de Caxias 914.383 

19 MS Campo Grande 885.711 

20 RN Natal 877.640 

21 PI Teresina 861.442 

22 SP São Bernardo do Campo 833.240 

23 RJ Nova Iguaçu 818.875 

24 PB João Pessoa 800.323 

25 SP Santo André 716.109 

26 SP São José dos Campos 713.943 

27 PE Jaboatão dos Guararapes 697.636 

28 SP Osasco 696.850 

29 SP Ribeirão Preto 694.534 

30 MG Uberlândia 683.247 

31 SP Sorocaba 671.186 

32 MG Contagem 659.070 

33 SE Aracaju 648.939 

34 BA Feira de Santana 609.913 

35 MT Cuiabá 607.153 

36 SC Joinville 583.144 

37 GO Aparecida de Goiânia 565.957 

38 MG Juiz de Fora 564.310 

39 PR Londrina 563.943 

40 PA Ananindeua 525.566 

41 RO Porto Velho 519.531 

42 RJ Niterói 511.786 

43 RJ Belford Roxo 508.614 

44 ES Serra 507.598 

45 RS Caxias do Sul 504.069 

46 RJ Campos dos Goytacazes 503.424 

47 AP Macapá 493.634 



 

 

Contagem UF Nome do Município População Estimada 

48 SC Florianópolis 492.977 

49 ES Vila Velha 486.208 

50 RJ São João de Meriti 471.888 

51 SP Mauá 468.148 

52 SP São José do Rio Preto 456.245 

53 SP Mogi das Cruzes 440.769 

54 SP Santos 432.957 

55 MG Betim 432.575 

56 SP Diadema 420.934 

57 PR Maringá 417.010 

58 SP Jundiaí 414.810 

59 PB Campina Grande 407.472 

60 MG Montes Claros 404.804 

61 AC Rio Branco 401.155 

62 SP Piracicaba 400.949 

63 SP Carapicuíba 398.611 

64 PE Olinda 391.835 

65 GO Anápolis 381.970 

66 ES Cariacica 378.603 

67 RR Boa Vista 375.374 

68 SP Bauru 374.272 

69 SP Itaquaquecetuba 366.519 

70 CE Caucaia 363.982 

71 SP São Vicente 363.173 

72 ES Vitória 358.267 

73 PE Caruaru 356.872 

74 SC Blumenau 352.460 

75 SP Franca 350.400 

76 PR Ponta Grossa 348.043 

77 RS Canoas 344.957 

78 PE Petrolina 343.865 

79 RS Pelotas 341.648 

80 BA Vitória da Conquista 338.885 

81 MG Ribeirão das Neves 331.045 

82 MG Uberaba 330.361 

83 PE Paulista 329.117 

84 PR Cascavel 324.476 

85 SP Praia Grande 319.146 

86 SP Guarujá 318.107 

87 PR São José dos Pinhais 317.476 

88 SP Taubaté 311.854 

89 RJ Petrópolis 305.687 

90 SP Limeira 303.682 

91 PA Santarém 302.667 

92 SP Suzano 294.638 

93 RN Mossoró 294.076 

94 BA Camaçari 293.723 

95 TO Palmas 291.855 

96 SP Taboão da Serra 285.570 

97 MT Várzea Grande 282.009 

98 RS Santa Maria 280.505 

99 RS Gravataí 279.398 

100 MG Governador Valadares 278.685 

101 SP Sumaré 278.571 

102 PA Marabá 275.086 

103 RJ Volta Redonda 271.998 

104 CE Juazeiro do Norte 271.926 

105 SP Barueri 271.306 

106 SP Embu das Artes 270.843 



 

 

Contagem UF Nome do Município População Estimada 

107 MG Ipatinga 261.344 

108 PR Foz do Iguaçu 258.823 

109 MA Imperatriz 258.016 

110 RN Parnamirim 255.793 

111 RS Viamão 254.101 

112 RJ Macaé 251.631 

113 SP São Carlos 249.415 

114 SP Indaiatuba 246.908 

115 RS Novo Hamburgo 246.452 

116 SP Cotia 244.694 

117 RJ Magé 243.657 

118 SC São José 242.927 

119 PR Colombo 240.840 

120 RJ Itaboraí 238.695 

121 MG Sete Lagoas 237.286 

122 SP Marília 237.130 

123 SP Americana 237.112 

124 MG Divinópolis 235.977 

125 RS São Leopoldo 234.947 

126 SP Itapevi 234.352 

127 SP Araraquara 233.744 

128 SP Jacareí 231.863 

129 AL Arapiraca 230.417 

130 GO Rio Verde 229.651 

131 MT Rondonópolis 228.857 

132 SP Hortolândia 227.353 

133 SP Presidente Prudente 227.072 

134 CE Maracanaú 226.128 

135 RJ Cabo Frio 222.528 

136 MS Dourados 220.965 

137 MG Santa Luzia 218.147 

138 SC Chapecó 216.654 

139 SC Itajaí 215.895 

140 BA Juazeiro 215.183 

141 SC Criciúma 213.023 

142 BA Itabuna 212.740 

143 RS Rio Grande 210.005 

144 RS Alvorada 209.213 

145 ES Cachoeiro de Itapemirim 207.324 

146 GO Águas Lindas de Goiás 207.070 

147 CE Sobral 206.644 

148 PE Cabo de Santo Agostinho 205.112 

149 GO Luziânia 205.023 

150 SP Rio Claro 204.797 

151 PA Parauapebas 202.882 

152 RS Passo Fundo 201.767 

153 RJ Angra dos Reis 200.407 

154 PA Castanhal 198.294 

155 SP Araçatuba 195.874 

156 BA Lauro de Freitas 195.095 

157 SP Santa Bárbara d'Oeste 192.536 

158 SP Ferraz de Vasconcelos 191.993 

159 RJ Nova Friburgo 190.084 

160 RJ Barra Mansa 183.976 

161 SE Nossa Senhora do Socorro 181.503 

162 RJ Teresópolis 180.886 

163 PR Guarapuava 180.334 

164 MG Ibirité 179.015 

165 TO Araguaína 177.517 



 

 

Contagem UF Nome do Município População Estimada 

166 MA São José de Ribamar 176.321 

167 RJ Mesquita 175.620 

168 SC Jaraguá do Sul 174.158 

169 SP Francisco Morato 174.008 

170 SP Itapecerica da Serra 173.672 

171 SP Itu 172.268 

172 ES Linhares 170.364 

173 SC Palhoça 168.259 

174 MA Timon 167.973 

175 SP Bragança Paulista 166.753 

176 SP Pindamonhangaba 166.475 

177 MG Poços de Caldas 166.111 

178 BA Ilhéus 164.844 

179 GO Valparaíso de Goiás 164.723 

180 MA Caxias 164.224 

181 RJ Nilópolis 162.269 

182 SP Itapetininga 162.231 

183 SP São Caetano do Sul 160.275 

184 BA Teixeira de Freitas 158.445 

185 RJ Maricá 157.789 

186 SC Lages 157.743 

187 PE Camaragibe 156.736 

188 PA Abaetetuba 156.292 

189 BA Jequié 155.800 

190 BA Barreiras 153.831 

191 PR Paranaguá 153.666 

192 PI Parnaíba 152.653 

193 SP Franco da Rocha 152.433 

194 MG Patos de Minas 150.833 

195 BA Alagoinhas 150.832 

196 SP Mogi Guaçu 150.713 

197 RJ Queimados 149.265 

198 MG Pouso Alegre 148.862 

199 SP Jaú 148.581 

200 BA Porto Seguro 146.625 

201 RJ Rio das Ostras 145.989 

202 SP Botucatu 144.820 

203 PR Araucária 141.410 

204 SP Atibaia 141.398 

205 RS Sapucaia do Sul 140.311 

206 MG Teófilo Otoni 140.235 

207 MT Sinop 139.935 

208 PE Garanhuns 138.983 

209 SC Balneário Camboriú 138.732 

210 PR Toledo 138.572 

211 PE Vitória de Santo Antão 137.915 

212 SP Santana de Parnaíba 136.517 

213 MG Barbacena 136.392 

214 PA Cametá 136.390 

215 PB Santa Rita 135.807 

216 MG Sabará 135.421 

217 MG Varginha 134.477 

218 PR Apucarana 133.726 

219 SP Araras 132.934 

220 BA Simões Filho 132.906 

221 SC Brusque 131.703 

222 CE Crato 131.372 

223 PR Pinhais 130.789 

224 RJ Araruama 130.439 



 

 

Contagem UF Nome do Município População Estimada 

225 RJ Resende 130.334 

226 PR Campo Largo 130.091 

227 SP Cubatão 129.760 

228 RS Santa Cruz do Sul 129.427 

229 PA Marituba 129.321 

230 RS Cachoeirinha 129.307 

231 ES São Mateus 128.542 

232 CE Itapipoca 128.135 

233 RO Ji-Paraná 127.907 

234 MG Conselheiro Lafaiete 127.539 

235 SP Valinhos 127.123 

236 CE Maranguape 127.098 

237 RS Uruguaiana 127.079 

238 PA Bragança 126.436 

239 RJ Itaguaí 125.913 

240 MG Vespasiano 125.376 

241 GO Trindade 125.328 

242 PA São Félix do Xingu 124.763 

243 SP Sertãozinho 124.453 

244 SP Jandira 123.481 

245 ES Guarapari 122.982 

246 SP Ribeirão Pires 122.607 

247 MA Codó 122.597 

248 SP Birigui 122.359 

249 PA Barcarena 122.294 

250 ES Colatina 121.580 

251 SP Barretos 121.344 

252 SP Votorantim 121.331 

253 SP Catanduva 121.210 

254 PR Arapongas 121.198 

255 SP Guaratinguetá 121.073 

256 RS Bagé 120.943 

257 MA Paço do Lumiar 120.621 

258 SP Várzea Paulista 120.572 

259 SP Tatuí 120.533 

260 SP Caraguatatuba 119.625 

261 AP Santana 119.610 

262 GO Formosa 119.506 

263 MS Três Lagoas 119.465 

264 MG Itabira 119.186 

265 SP Itatiba 119.090 

266 RS Bento Gonçalves 119.049 

267 SP Salto 117.561 

268 PR Almirante Tamandaré 117.168 

269 BA Paulo Afonso 117.014 

270 MG Araguari 116.691 

271 SP Poá 116.530 

272 PE Igarassu 115.640 

273 MG Ubá 114.265 

274 MG Passos 113.998 

275 GO Novo Gama 113.679 

276 PA Altamira 113.195 

277 AM Parintins 113.168 

278 SP Ourinhos 112.711 

279 PE São Lourenço da Mata 112.362 

280 BA Eunápolis 112.318 

281 GO Senador Canedo 112.224 

282 PA Tucuruí 112.148 

283 PA Paragominas 111.764 



 

 

Contagem UF Nome do Município População Estimada 

284 MA Açailândia 111.757 

285 PR Piraquara 111.052 

286 MS Corumbá 110.806 

287 PR Umuarama 110.590 

288 MG Coronel Fabriciano 109.405 

289 MG Muriaé 108.113 

290 PB Patos 106.984 

291 SP Paulínia 106.776 

292 GO Catalão 106.618 

293 RO Ariquemes 106.168 

294 PE Santa Cruz do Capibaribe 105.936 

295 PR Cambé 105.704 

296 MG Araxá 105.083 

297 RS Erechim 105.059 

298 SC Tubarão 104.937 

299 MA Bacabal 104.633 

300 MG Ituiutaba 104.067 

301 RJ Japeri 103.960 

302 SP Assis 103.666 

303 PA Tailândia 103.664 

304 GO Itumbiara 103.652 

305 SE Lagarto 103.576 

306 CE Iguatu 103.255 

307 RJ São Pedro da Aldeia 102.846 

308 MG Lavras 102.728 

309 RJ Itaperuna 102.626 

310 SP Leme 102.412 

311 PA Breves 101.891 

312 MT Tangará da Serra 101.764 

313 RN São Gonçalo do Amarante 101.102 

314 PA Itaituba 101.097 

315 BA Santo Antônio de Jesus 100.605 

316 SP Itanhaém 100.496 

317 SP Caieiras 100.129 

318 RJ Barra do Piraí 99.969 

319 AM Itacoatiara 99.955 

320 MG Nova Serrana 99.770 

321 GO Jataí 99.674 

322 PE Abreu e Lima 99.622 

323 ES Aracruz 99.305 

324 SP Mairiporã 98.374 

325 PR Fazenda Rio Grande 98.368 

326 RS Guaíba 98.043 

327 RO Vilhena 97.448 

328 PB Bayeux 96.550 

329 MG Itajubá 96.389 

330 AM Manacapuru 96.236 

331 BA Valença 95.858 

332 PR Sarandi 95.543 

333 PE Ipojuca 94.709 

334 SE Itabaiana 94.696 

335 PR Campo Mourão 94.212 

336 SP Itapeva 93.892 

337 MT Cáceres 93.882 

338 MA Balsas 93.826 

339 SP Votuporanga 93.736 

340 MG Nova Lima 93.577 

341 SP Caçapava 93.488 

342 MG Pará de Minas 93.101 



 

 

Contagem UF Nome do Município População Estimada 

343 SP Mogi Mirim 92.715 

344 MG Itaúna 92.561 

345 MG Paracatu 92.430 

346 MG Caratinga 91.503 

347 MS Ponta Porã 91.082 

348 SP São João da Boa Vista 90.637 

349 SP Avaré 90.063 

350 MG Patrocínio 90.041 

351 SP São Roque 89.943 

352 PR Francisco Beltrão 89.942 

353 SP Ubatuba 89.747 

354 MG São João del Rei 89.653 

355 MG Manhuaçu 89.256 

356 GO Planaltina 89.181 

357 MG Timóteo 89.090 

358 GO Caldas Novas 89.087 

359 SE São Cristóvão 89.027 

360 MA Santa Inês 88.590 

361 SP Arujá 88.455 

362 SP Lorena 88.276 

363 MT Sorriso 87.815 

364 PR Paranavaí 87.813 

365 MA Barra do Corda 87.794 

366 RJ Saquarema 87.704 

367 AC Cruzeiro do Sul 87.673 

368 SP São Sebastião 87.596 

369 CE Quixadá 87.116 

370 RJ Seropédica 86.743 

371 BA Candeias 86.677 

372 PE Serra Talhada 85.774 

373 TO Gurupi 85.737 

374 RO Cacoal 84.813 

375 BA Luís Eduardo Magalhães 84.753 

376 AM Coari 84.272 

377 BA Guanambi 84.014 

378 PA Redenção 83.997 

379 PE Araripina 83.964 

380 MG Unaí 83.808 

381 SP Campo Limpo Paulista 83.735 

382 SC São Bento do Sul 83.576 

383 PE Gravatá 83.437 

384 RS Ijuí 83.173 

385 CE Pacatuba 83.157 

386 RS Esteio 83.121 

387 MA Pinheiro 82.990 

388 RS Lajeado 82.951 

389 PE Carpina 82.872 

390 SP Matão 82.702 

391 RS Cachoeira do Sul 82.547 

392 SP Cruzeiro 81.895 

393 PR Pato Branco 81.893 

394 RJ Três Rios 81.453 

395 PR Cianorte 81.393 

396 RS Sapiranga 81.198 

397 PA Moju 80.988 

398 SC Camboriú 80.834 

399 BA Serrinha 80.411 

400 BA Jacobina 80.394 

 



ANEXO VII – Avaliação dos possíveis impactos socioambientais 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Em agosto de 2010, foi promulgada a Lei Federal nº 12.305, a qual instituiu a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS). A PNRS reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, 

diretrizes, metas e ações voltados à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente 

adequado dos resíduos sólidos. A PNRS é regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404, de 23 

de dezembro de 2010. 

 

Entre as principais disposições da PNRS e de seu decreto regulamentador quanto à gestão e 

ao gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil estão os sistemas de logística reversa (SLR). 

De acordo com as duas normas em apreço, a implantação e a operacionalização de tais 

sistemas serão disciplinadas por regulamento específico ou por contrato firmado entre o Poder 

Público e o setor privado, sob a forma de acordos setoriais ou de termos de compromisso. 

 

Nesse contexto normativo, em janeiro de 2013, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou 

o Edital de Chamamento Nº 01/2013, convocando os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus componentes a apresentarem propostas de 

acordo setorial visando à implantação de SLR de abrangência nacional para tais produtos. 

 

Dentre os requisitos mínimos exigidos pelo Ministério do Meio Ambiente no que tange à 

apresentação da proposta de acordo setorial destaca-se a avaliação dos impactos sociais e 

econômicos da implantação da logística reversa, em cumprimento às diretrizes metodológicas 

estipuladas pela Deliberação do Comitê Orientador para a Implantação de Sistemas de 

Logística Reversa (CORI) nº 2 de 24 de agosto de 2011. 

 

Nesse sentido, o presente estudo visa a apresentar a avaliação dos possíveis impactos 

socioambientais e econômicos do modelo proposto para implantação e operacionalização da 

logística reversa de produtos eletroeletrônicos de uso doméstico no Brasil e suas embalagens, 

em consonância com o cronograma de implantação proposto.  

 



Vale esclarecer que os produtos eletroeletrônicos obsoletos e submetidos ao descarte incluem 

todos os componentes, acessórios, subconjuntos e materiais consumíveis necessários ao seu 

funcionamento. 

 

Para realizar a avaliação dos impactos associados ao SLR de produtos eletroeletrônicos e suas 

embalagens a ser implantado no Brasil, buscou-se utilizar uma metodologia comumente 

utilizada em estudos de impacto ambiental, à semelhança dos que subsidiam os processos de 

licenciamento ambiental no Brasil. 

 

Assim, procurou-se analisar as diversas características do modelo de SLR proposto de modo a 

fazer uma avaliação de cada potencial impacto associado a partir da consideração dos 

seguintes fatores: impactos diretos e indiretos; positivos e negativos; temporário e permanentes; 

de curto, médio ou longo prazos, reversíveis e irreversíveis; locais, regionais e nacionais, entre 

outros. 

 

Adicionalmente, a análise incluiu a identificação de medidas mitigadoras ou potencializadoras 

para os impactos identificados, de modo a determinar o grau de relevância dos mesmos para os 

meios físico, biótico e antrópico.  

 

Ao final, é apresentado um maior detalhamento da metodologia de classificação, utilizada para 

avaliação dos impactos socioambientais neste estudo. 

 

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

 

A seguir são apresentadas a identificação e avaliação dos potenciais impactos referentes ao 

sistema proposto para implantação da logística reversa de produtos eletroeletrônicos de uso 

doméstico no Brasil e suas embalagens, agrupados por meio (físico/biótico e socioeconômico) 

em que se manifestam.   

 

Ao final da descrição de cada impacto é apresentado um quadro resumo contendo a 

identificação do potencial impacto e a sua avaliação de acordo com os parâmetros analisados e 

as respectivas medidas mitigadoras/potencializadoras propostas. 

 



Ao final das avaliações é apresentada uma Tabela de equivalência dos Critérios a serem 

observados na avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística 

reversa de Eletroeletrônicos em atendimento a Deliberação CORI Nº 02 de 24/08/2011. 

 

 

Meio físico/biótico 

 

a) Redução no descarte indevido e na destinação final ambientalmente inadequada 

de produtos eletroeletrônicos  

 

Fator potencialmente gerador de impacto positivo 

 

Disponibilização de sistema de retorno de produtos eletroeletrônicos por meio da implantação 

da logística reversa. 

 

Fundamentação Técnica 

 

Um dos maiores desafios da sociedade moderna é o equacionamento da geração com a 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos. A preocupação mundial em relação a 

essa problemática tem aumentado ante o crescimento da produção e do consumo, assim como 

do gerenciamento inadequado de resíduos em geral e da falta de áreas para a disposição final. 

 

A falta de locais apropriados para dispor os resíduos adequadamente faz-se sentir ainda mais 

em cidades densamente urbanizadas, especialmente nas regiões metropolitanas. Some-se a 

isso a existência de áreas ambientalmente protegidas nas áreas de disposição final e de 

impactos de vizinhança por ela causados.  

 

De acordo com o Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil de 2016, publicado pela Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE, os números 

referentes à geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil revelam um total anual de quase 

78,3 milhões de toneladas. Já em relação a destinação final, o país apresenta a seguinte 

situação: no ano de 2016, 58,4% foram destinados a aterros sanitários; 24,2% a aterros 

controlados e 17,4% a lixões. Segundo estudo da Universidade das Nações Unidas e da 



International Solid Waste Association (2017), no Brasil, foram geradas aproximadamente 1,5 

milhão de toneladas de produtos eletroeletrônicos descartados.  

 

Desde a Rio 92, novas prioridades na gestão sustentável de resíduos sólidos surgiram, 

incluindo a redução de resíduos nas fontes geradoras, a redução da disposição final no solo, a 

maximização do reaproveitamento, da coleta seletiva e da reciclagem, entre outras. Tais 

prioridades foram também incorporadas na PNRS, segundo a qual a disposição final 

ambientalmente adequada em aterros sanitários deve ser feita somente para os resíduos que 

técnica e economicamente não forem passíveis de alguma forma de tratamento ou 

recuperação, denominados rejeitos. 

 

Aliás, conforme definição legal, a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento 

econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 

a viabilizar o retorno e a subsequente destinação final ambientalmente adequada, 

preferencialmente mediante reciclagem1.  

 

Considerando que o ciclo de vida de um produto eletroeletrônico descreve sua trajetória ao 

longo de sua vida útil, passando pelas fases de concepção, produção, uso e descarte, pode-se 

considerar que a logística reversa “fecha” esse ciclo ao promover a destinação final 

ambientalmente adequada do produto retornado ao SLR pelo consumidor.  

 

Diante dessas premissas e com base em um sistema de planejamento pautado na destinação 

final ambientalmente adequada dos produtos eletroeletrônicos, o setor empresarial 

comprometido com a logística reversa pretende contribuir, direta ou indiretamente, para: 

 

 Diminuir a disposição final de produtos eletroeletrônicos em aterros sanitários; 

 Diminuir o consumo de recursos naturais e de energia; 

 Fomentar as atividades produtivas a alcançarem eficiência e sustentabilidade; 

 Divulgar informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos 

associados aos produtos; 

                                                           
1
 Na reciclagem, os produtos retornados ao SLR são processados por fornecedores qualificados para dar 

origem à matéria prima não-virgem que poderá ser reinserida no processo produtivo de diversas 
empresas, se, técnica e economicamente viável, reduzindo, assim, a demanda por extração de nova 
matéria-prima. Nesses casos, o reciclador repõe o material reciclado no mercado e dá a devida 
destinação final ao rejeito eventualmente produzido, cumprindo com os requisitos legais aplicáveis. 



 Contribuir à melhoria de limpeza de logradouros e áreas públicas, resultante da 

disponibilização de sistema de retorno de produtos eletroeletrônicos; 

 Reduzir o custo de gerenciamento dos produtos eletroeletrônicos ante os menores 

investimentos em disposição final em aterros; 

 Contribuir para diminuição da poluição do solo, água e ar; 

 Diminuir a carga de produtos eletroeletrônicos que atualmente são destinados e 

manuseados por terceiros não envolvidos no SLR; 

 Melhorar a qualidade de vida da população; 

 Incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 

 

Medida associada  

 

Como forma de maximizar os efeitos benéficos oriundos do gerenciamento ambientalmente 

adequado a ser conferido aos produtos eletroeletrônicos retornados pelo SLR, as entidades 

responsáveis por tal sistema atuarão de modo a: 

 

 Definir parâmetros e procedimentos com vistas à homologação dos prestadores de 

serviços responsáveis pelo manuseio, pela reciclagem, pelo tratamento e pela 

disposição final adequada dos produtos eletroeletrônicos, de modo a atestar sua 

qualificação técnica com base na legislação e nas normas aplicáveis a saúde, 

segurança e meio ambiente; 

 Definição de procedimentos de auditorias periódicas nos prestadores de serviços 

homologados; 

 Parceria com empresas de classe mundial para garantir excelência no processo; 

 Desenvolvimento e implantação de campanhas de conscientização à população com 

vistas a informar e difundir conhecimento acerca da importância na adequada gestão 

dos produtos eletroeletrônicos descartados, desde o retorno até a destinação final 

ambientalmente adequada. 

 

Essa medida potencializa o impacto positivo analisado. 

 

 

 

 



 

Avaliação do impacto 

 

 

b) Impactos sobre o meio ambiente  

 

Fator potencialmente gerador de impacto 

 

Disposição inadequada de produtos eletroeletrônicos pelos usuários 

 

Fundamentação Técnica 

 

Uma das preocupações em torno da destinação final dos produtos eletroeletrônicos diz respeito 

às substâncias químicas que compõem tais produtos e seus componentes e aos potenciais 

impactos ambientais negativos em caso da destinação final ambientalmente inadequada, 

notadamente da disposição final ambientalmente inadequada.  

 

Uma iniciativa para endereçar essa questão é a regulamentação, sob a forma de proposta de 

resolução a ser enviada ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de limites de 

substâncias químicas em equipamentos eletroeletrônicos, elaborada pelo Grupo de Trabalho 

(GT) “RoHS brasileira” da Comissão Nacional de Segurança Química (CONASQ).2 

 

Referida proposta abrange limites progressivos para as seguintes substâncias químicas: PBB, 

PBDE, mercúrio, cádmio, cromo hexavalente, chumbo, e quatro ftalatos (DEHP, BBP, DBP, 

DIBP). 

                                                           
2
 Maiores informações podem ser obtidas em <http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/gestao-das-

substancias-quimicas/rohs-brasileira>. 
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A logística reversa vem reforçar essa iniciativa, pois assegura a destinação final 

ambientalmente adequada dos produtos eletroeletrônicos que contém essas substâncias, 

evitando e minimizando, assim, eventuais impactos ambientais associados a uma disposição 

inadequada dessas substâncias no meio ambiente, tais como contaminação dos meios 

terrestre, hídrico e aquático, além de riscos à saúde humana. 

 

Para tanto, foi criado um Manual Operacional Básico com a descrição dos procedimentos a 

serem adotados em todas as etapas inerentes à operação da logística reversa com a finalidade 

de garantir o adequado manuseio dos produtos eletroeletrônicos por todos os atores da cadeia, 

em cumprimento aos requisitos legais aplicáveis e visando a prevenir qualquer tipo de 

contaminação ambiental. 

 

Tal operacionalização ocorre em sinergia com o Plano Nacional de Implementação da 

Convenção de Estocolmo, relativa aos Poluentes Orgânicos Persistentes – POPs. Através da 

destinação final ambientalmente adequada, será possível assegurar o correto manejo dessas 

possíveis substancias presentes em produtos eletroeletrônicos descartados afim de garantir 

que os mesmos não sejam reinseridos na cadeia produtiva. 

 

Em suma, o processo da logística reversa a ser implantado pelas empresas seguirá 

basicamente as etapas descritas abaixo: 

 

1. Descarte pelo consumidor dos produtos eletroeletrônicos em pontos de recebimento; 

 

2. Recebimento e adequado armazenamento dos produtos eletroeletrônicos em pontos 

de recebimento para posterior destinação final ambientalmente adequada, com gestão 

do volume de produtos eletroeletrônicos para solicitação de retirada deles pelo agente 

logístico.  

 

3.Transporte dos produtos eletroeletrônicos dos pontos de recebimento até pontos de 

consolidação ou destinação final ambientalmente adequada.  

 

4. Transporte dos produtos eletroeletrônicos dos pontos de consolidação até destinação 

final ambientalmente adequada, quando for o caso. 



 

4. Reciclagem e destinação final ambientalmente adequada 

 

Nesses termos, por meio da implantação do SLR, as empresas pretendem contribuir para a 

redução e a minimização de eventuais impactos ambientais associados a uma disposição 

inadequada dos produtos eletroeletrônicos. 

 

Medida associada  

 

Como forma de minimizar os eventuais impactos negativos atrelados a uma disposição 

inadequada dos produtos eletroeletrônicos pelos usuários, as seguintes ações serão adotadas: 

 

 Implantação gradual de um SLR para permitir o recebimento de produtos 

eletroeletrônicos de uso doméstico em todas as regiões do país; 

 Implantação de um sistema que garanta a adoção de práticas de prevenção da poluição 

com atendimento a todos os requisitos legais aplicáveis, incluindo a conformidade legal  

das instalações e dos processos executados pelos prestadores de serviços contratados; 

 Aplicação do Manual Operacional Básico, a servir como guia orientativo a todos os elos 

da cadeia com vistas a prevenir potencial risco decorrente de gestão inadequada nas 

etapas do SLR; 

 Desenvolvimento e implantação de campanhas de comunicação à população, com 

instruções sobre o adequado manuseio dos produtos eletroeletrônicos, procedimentos 

para um correto descarte, riscos associados, entre outras informações. 

 

Essa medida mitiga o impacto negativo ora analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avaliação do impacto 

 

 

c) Impactos à saúde pública  

 

Fator potencialmente gerador de impacto 

 

Manuseio e/ou disposição inadequada de produtos eletroeletrônicos  

 

Fundamentação técnica 

 

Da mesma maneira que a destinação final ambientalmente inadequada dos produtos 

eletroeletrônicos pode causar impactos ambientais negativos em razão das substâncias 

químicas neles presentes, o manuseio, o processamento e a disposição de modo inadequado 

desses produtos podem acarretar potenciais impactos à saúde das pessoas que efetuem esse 

manuseio e processamento incorreto, donde a necessidade de procedimentos específicos para 

o adequado gerenciamento após o descarte. 

 

Nesses termos, e com base no SLR proposto, nas metas de retorno a serem alcançadas e no 

Manual Operacional Básico, os atores da cadeia devem contribuir para a redução e a 

minimização de potenciais impactos decorrentes da inadequação no manuseio, no 

processamento e na destinação final ambientalmente adequada dos produtos eletroeletrônicos. 

 

Medida associada  

 

Impactos ao meio ambiente pela disposição inadequada dos Produtos 

Eletroeletrônicos pela população
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Como forma de minimizar os eventuais impactos negativos à saúde pública atrelados a um 

manuseio e a um processamento inadequado, assim como à disposição inadequada dos 

produtos eletroeletrônicos, as seguintes ações são propostas: 

 

 Implantação gradual de um SLR que permita o retorno de produtos descartados em 

todas as regiões do país; 

 Implantação de um sistema que garanta a adoção de práticas de prevenção de riscos à 

saúde pública, com atendimento a todos os requisitos legais aplicáveis, incluindo os 

relacionados à saúde e à segurança do trabalhador envolvido no SLR; 

 Aplicação do Manual Operacional Básico de produtos eletroeletrônicos, a servir como 

guia orientativo a todos os elos da cadeia para a prevenção de contaminação e, 

consequentemente, de riscos à saúde pública; 

 Desenvolvimento e implantação de campanhas de comunicação à população, com 

instruções sobre o adequado manuseio dos produtos eletroeletrônicos, procedimentos 

de descarte, riscos à saúde humana associados ao descarte indevido dos produtos 

eletroeletrônicos, entre outras informações. 

 

Essa medida mitiga o impacto negativo ora analisado. 

 

Avaliação do Impacto 

 

 

d) Economia resultante do aumento da reciclagem de produtos eletroeletrônicos 

 

Fator potencialmente gerador de impacto 

 

Implantação do SLR e corolário fortalecimento do mercado da reciclagem no Brasil. 

Impactos à saúde pela disposição inadequada dos Produtos Eletroeletrônicos
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Fundamentação técnica 

 

Dentre os potenciais benefícios da reciclagem de resíduos, destacam-se aqueles de cunho 

econômico e ambiental.  

 

Quando os resíduos são revalorizados como matéria-prima a partir da destinação final 

ambientalmente adequada e deixam de ser dispostos em aterros, reduz-se o consumo de 

insumos extraídos da natureza e, por conseguinte, os impactos ambientais associados, 

evitando-se impactos à biodiversidade e assegurando-se tanto a economia de energia como a 

diminuição de emissões de gases do efeito estufa (CEMPRE, 2013). 

 

Em 2010, o IPEA realizou o estudo “Pesquisa sobre Pagamento por Serviços Ambientais 

Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos”, que teve como um de seus objetivos estimar os 

benefícios, atuais e potenciais, econômicos e ambientais, gerados pela reciclagem de resíduos 

sólidos urbanos (RSUs) no país. 

 

No escopo da pesquisa, o IPEA buscou valorar benefícios tanto econômicos como ambientais 

da reciclagem em relação à produção a partir de matéria-prima virgem. Os benefícios 

econômicos incluem primordialmente o custo evitado pela reciclagem em termos de consumo 

de recursos naturais e de energia. Já os benefícios ambientais são associados aos impactos 

sobre o meio ambiente devido ao consumo de energia, às emissões de gases de efeito estufa 

(GEEs), ao consumo de água e à perda de biodiversidade.  

 

Para análise dos benefícios econômicos relacionados à reciclagem, o IPEA calculou a diferença 

entre os custos de insumos para a produção de bens a partir de matéria-prima virgem e os 

custos de insumos para a produção de bens a partir de material secundário. Para cada um dos 

materiais estudados, identificaram-se as principais matérias-primas utilizadas, a quantidade de 

energia e água consumida, bem como os resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) gerados. 

 

A tabela a seguir mostra a estimativa obtida pelo IPEA em relação aos benefícios econômicos 

associados à redução do consumo de insumos, de modo a se obter um indicativo da ordem de 

grandeza desse benefício. 

 



Tabela 2 – Estimativa dos benefícios econômicos associados à redução do consumo de 

insumos 

 

 

Já para valoração dos benefícios ambientais associados à reciclagem, o IPEA avaliou a 

redução do consumo de energia, a redução da emissão de GEEs, a redução do consumo de 

água e a preservação da biodiversidade e de recursos, com base nos seguintes critérios: 

 

 Benefícios associados à redução do consumo de energia - Um aspecto comum a 

praticamente todos os materiais estudados é que suas produções a partir de matérias-

primas virgens são intensivas em energia. Assim, a reciclagem, ao diminuir a 

necessidade desse tipo de insumo, pode proporcionar substancial economia de energia 

para a sociedade. Dado que todas as formas de geração de energia produzem algum 

tipo de impacto ambiental, pode-se estimar, por meio de métodos de valoração 

ambiental, qual seria o valor dos impactos causados ao meio ambiente pela produção de 

energia para a produção de uma tonelada de cada material a partir de matérias-primas 

virgens ou de sucata. Assim, uma vez que a reciclagem pode evitar esses custos, 

tentou-se estimar a economia, em termos monetários, derivada da menor produção de 

energia possibilitada pela reciclagem dos materiais estudados. 

 

 Benefícios associados à redução da emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) - Os 

GEE foram valorados pelo preço de mercado da permissão de emissões para uma 

tonelada de carbono no esquema europeu de comércio de emissões, o European Union 

Emission Trading System (EU ETS). Tal sistema comercializa “créditos de carbono” 

obtidos segundo as normas do Protocolo de Quioto.  

 



 Benefícios associados à redução do consumo de água - para o cálculo do valor 

ambiental da água foi adotada a metodologia utilizada pelo Comitê de Integração da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). Esta escolha deveu-se, 

principalmente, por esta ser uma das experiências de cobrança pelo uso da água mais 

consolidadas do país. 

 

 Benefícios associados à preservação da biodiversidade e de recursos não madeireiros - 

outra possível economia gerada pela reciclagem diz respeito à proteção da 

biodiversidade e ao uso de recursos não madeireiros. Principalmente no caso da 

produção de aço e papel a partir de matérias-primas virgens, verifica-se intensiva e 

extensa utilização de áreas de florestas plantadas como fonte de matéria-prima. A 

reciclagem desses dois materiais pode possibilitar menor área de florestas homogêneas 

plantadas com espécies exóticas, o que viabiliza a existência de florestas nativas e, com 

isso, maior proteção da biodiversidade. 

 

Já no que se refere especificamente ao possível benefício da reciclagem associada ao setor de 

produtos eletroeletrônicos, estima-se que, para alguns materiais, o SLR tem o potencial de 

contribuir com até 18% de crescimento da disponibilidade de material reciclado no mercado, 

como é o caso dos plásticos.  

 

Em relação aos impactos ambientais, destaca-se ainda o potencial de redução de emissão de 

CO2 a partir do uso de materiais reciclados pelo SLR dos produtos eletroeletrônicos de uso 

doméstico, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 4 – Potencial de redução de emissão de CO2 

 

Fonte: ABDI, 2012 

 



Diante desse cenário, no que se refere ao SLR no Brasil, a metodologia operacional proposta 

vai ao encontro da priorização das ações de reciclagem dos produtos eletroeletrônicos em 

detrimento de outras formas de disposição final do material, a contribuir de maneira efetiva para 

a geração dos benefícios econômicos e ambientais a elas associados. 

 

Ao promover tanto o fortalecimento da cadeia da reciclagem de produtos eletroeletrônicos 

quanto o estímulo do desenvolvimento produtos recicláveis e de produtos com maior teor de 

material reciclado, o SLR a ser estabelecido contribuirá com a promoção de uma produção mais 

sustentável.  

 

Naturalmente, a efetivação do fomento e do desenvolvimento da reciclagem no país dependem 

de uma política fiscal – federal e estadual – que induza a utilização de matéria-prima reciclada 

na fabricação de novos produtos.  

 

Medida associada  

 

Como forma de maximizar os efeitos positivos oriundos dos benefícios econômicos e 

ambientais associados à reciclagem dos produtos eletroeletrônicos, recomenda-se: 

 

 A implantação de um SLR baseado na priorização da reciclagem como forma de evitar o 

desperdício dos materiais e a permitir, quando possível, sua reinserção nas cadeias 

produtivas, contribuindo para a efetivação dos benefícios econômicos e ambientais 

associados. 

 

Essa medida potencializa o impacto positivo ora analisado. 

 

Avaliação do impacto 

 



 

 

 

Meio socioeconômico  

 

e) Aumento do nível de consciência ambiental do consumidor  

 

Fator potencialmente gerador de impacto 

 

Promoção de campanhas de comunicação voltadas ao consumidor.  

 

Fundamentação técnica 

 

Conforme discorrido anteriormente, são inúmeros os benefícios relacionados à adequada 

gestão dos resíduos, com foco para a destinação final ambientalmente adequada dos produtos 

eletroeletrônicos. 

 

Entretanto, muitas vezes por falta de conhecimento, o consumidor brasileiro não tem o hábito 

de dar a destinação adequada a seus produtos eletroeletrônicos. Adicionalmente, a cultura do 

reuso no Brasil faz com que o produto seja guardado, doado ou vendido ao invés de retornado 

ao SLR.  

 

De acordo com o estudo da Global Intelligence Alliance (GIA, 2011), os consumidores 

dificilmente descartam seus produtos eletroeletrônicos quando optam por trocá-los antes do 

final de sua vida útil, estendendo, ao revés, a vida útil dos mesmos. Conforme demostrado no 

referido estudo, no Brasil, é comum a reutilização dos produtos eletroeletrônicos, os quais 

Economia resultante do aumento da reciclagem dos Produtos 

Eletroeletrônicos
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geralmente são passados para terceiros por meio de venda (19%) ou doação (29%) ou, ainda, 

permanecem guardados em casa (35%) por ter um valor percebido pelo usuário.   

 

A viabilização e o sucesso do SLR proposto dependem de um entendimento mais profundo a 

respeito do que move os atores da cadeia, em especial o consumidor, já que compete a ele a 

decisão de efetuar o descarte do produto de forma ambientalmente inadequada (no lixo 

comum) ou adequada (mediante retorno ao SLR). 

 

Assim, acredita-se que a progressiva implementação de ações de retorno, aliada ao 

desenvolvimento de campanhas de comunicação destinadas a esclarecer os consumidores 

sobre os benefícios associados, incentiva a separação e descarte adequado de produtos 

eletroeletrônicos, o nível de adesão ao SLR e a conscientização dos cidadãos. 

 

É com esse propósito que se pretende implantar um SLR condizente aos desafios propostos 

pela PNRS, com destaque para as ações de comunicação e de conscientização do consumidor 

a fim de contribuir para a formação de uma consciência ambientalmente correta por parte da 

população em geral e para as questões que envolvem a gestão dos produtos eletroeletrônicos 

no Brasil em particular. 

 

Como consequência dessa ação, espera-se um incremento nos índices de adesão do 

consumidor ao SLR proposto, bem como do volume total de produtos eletroeletrônicos a serem 

recebidos pelo sistema.  

 

Medida associada  

 

Como forma de maximizar os efeitos benéficos oriundos da gestão adequada a ser aplicada 

aos produtos eletroeletrônicos coletados, sugere-se a adoção das seguintes ações: 

 

 Desenvolvimento de um Plano de Comunicação e de Educação Ambiental não formal 

visando à sensibilização do cidadão sobre a necessidade da destinação adequada aos 

produtos eletroeletrônicos, à orientação do consumidor a respeito de como participar do 

SLR, bem como à informação necessária sobre o descarte de produtos eletroeletrônicos 

específicos.  



 Disponibilização de pontos de descarte/recebimento de produtos eletroeletrônicos que 

levem em conta a evolução da rede de pontos de coleta e as metas que deverão ser 

atingidas a cada ano; 

 Facilidade de acesso, pelo consumidor, aos pontos de descarte/recebimento por meio 

de parcerias com redes de varejo com as quais o consumidor possui relacionamento 

direto. 

 

Análise para a necessidade na criação de pontos de recebimento alternativos (fora do 

comércio), para compor o sistema (p.e.: as assistências técnicas, agência dos correios, outros 

parceiros logísticos, etc.) e facilitar assim a participação da população. 

 

Essa medida potencializa o impacto positivo ora analisado. 

 

 

Avaliação do impacto 

 

 

f) Inclusão social por meio da geração de emprego e renda 

 

Fator potencialmente gerador de impacto 

 

Implantação do SLR, contratação de prestadores de serviços e formação de parcerias para 

operação do sistema. 

 

Fundamentação técnica 

 

Aumento do nível de consciência Ambiental do Consumidor 
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Além dos benefícios anteriormente discutidos em relação à reciclagem, à prevenção da 

poluição ambiental e à minimização dos riscos à saúde pública, o SLR poderá contribuir para a 

geração de emprego e renda. 

 

De acordo com o Instituto Ambiente Brasil (2014), por meio da reciclagem de resíduos podem 

ser gerados, em uma cidade de 200 mil habitantes cerca de 140 empregos diretos, com 

remuneração mensal de aproximadamente R$ 450, mais benefícios. Além disso, pode-se evitar 

gastos da ordem de R$7 milhões com transporte de lixo e disposição em aterros. 

 

No cenário atual, a demanda por reciclagem ainda é pequena em relação à base instalada. 

Atualmente, devido à indisponibilidade tecnológica, o Brasil enfrenta dificuldades para tratar os 

resíduos extraídos do processo de reciclagem dos produtos eletroeletrônicos.  

 

Isto posto, pode-se estimar que a implantação do SLR de produtos eletroeletrônicos no Brasil, 

contribuirá para o aquecimento desse mercado, bem como para a introdução de novas 

tecnologias, de modo a atender à crescente demanda pela reciclagem desses produtos. 

 

Atualmente, no que se refere à gestão de produtos eletroeletrônicos, segundo estudo realizado 

pela CNI (2014), estima-se que a maior parte dos produtos eletroeletrônicos seja recolhida por 

cooperativas, pelo Comércio Atacadista de Material Reciclável – CAMR, por catadores não 

cooperados, entre outros. 

 

Já em relação ao processamento atualmente dado aos produtos eletroeletrônicos retornados, o 

estudo da CNI aponta que as cooperativas desmontam os produtos recebidos e vendem as 

peças para o CAMR. O CAMR também desmonta os produtos eletroeletrônicos recebidos e 

vende as peças aproveitáveis para as empresas recicladoras. O material que as recicladoras 

não aproveitam é encaminhado para a disposição ambientalmente adequada. Nesses casos, no 

entanto, o desmonte, normalmente, é feito sem a obediência às normas ambientais e de 

segurança vigentes.  

 

Já os catadores de material reciclável costumam realizar a coleta de produtos eletroeletrônicos 

juntamente com outros tipos de material e, muitas vezes, afirmam não saber como destiná-los 

de maneira apropriada. As cooperativas costumam fazer a coleta, triagem e, em alguns casos, 

até o pré-processamento (desmontagem) de produtos eletroeletrônicos (ABDI, 2012). 



 

Conforme mencionado anteriormente, os produtos eletroeletrônicos são compostos por 

materiais diversos tais como plásticos, vidros, componentes eletrônicos, entre outros.  

 

Estes materiais são frequentemente montados em camadas e subcomponentes afixados por 

solda ou cola. Alguns equipamentos ainda recebem jatos de substâncias químicas específicas 

para finalidades diversas como proteção contra corrosão ou retardamento de chamas. A 

concentração de cada material pode ser microscópica ou de grande escala. A extração de cada 

um deles exige um procedimento diferenciado. Deste modo, sua separação para 

processamento e eventual reciclagem tem uma complexidade, um custo e um impacto maior 

quando comparados a outros tipos de materiais (ABDI, 2012). 

 

Por essa razão, os produtos eletroeletrônicos precisam ser processados por profissionais 

devidamente qualificados, com equipamentos de segurança adequados, infraestrutura 

devidamente licenciada para o tipo de atividade executada, tudo de modo a minimizar eventuais 

riscos ambientais e de segurança.  

 

Segundo a Decisão de Diretoria nº 120/2016, as etapas do SLR de produtos eletroeletrônicos 

que não envolvam a separação de seus componentes poderão ser gerenciados como resíduos 

não perigosos e, portanto, não se sujeitam ao licenciamento ambiental. 

  

Com base nessa premissa, os pontos de descarte/recebimento e de consolidação não são 

objeto do licenciamento ambiental, o que é essencial para sustentabilidade econômica das 

etapas de coleta, armazenamento e transporte do SLR. 

 

Nesse cenário, a implantação do SLR por si só contribuirá para o aquecimento do mercado de 

reciclagem, fomentando a introdução de novas tecnologias, a participação de novos atores no 

processo, a dinamização da economia local em cidades de diversas regiões do país, além de 

contribuir para o possível fomento de pequenas e médias empresas.   

 

Medida Associada  

 

Como forma de maximizar os efeitos benéficos oriundos da gestão adequada a ser aplicada 

aos produtos eletroeletrônicos retornados ao SLR, recomenda-se: 



 

 A definição de requisitos a serem atendidos pelas diversas modalidades de parceiros a 

serem contratados para operação da logística reversa de produtos eletroeletrônicos no 

Brasil, de modo a garantir o atendimento aos requisitos legais aplicáveis à saúde e à 

segurança do trabalhador, bem como à qualidade à proteção ambiental, além de normas 

técnicas específicas ao manuseio dos produtos eletroeletrônicos; 

 A promoção da contratação de mão-de-obra local, sempre que possível, desde que 

atendidas a legislação vigente aplicável.  

 

Essa medida potencializa o impacto positivo ora analisado. 

 

 

Avaliação do Impacto 

 

 

 

g) Sustentabilidade econômica do sistema proposto 

 

Fator potencialmente gerador de impacto 

 

Implantação de sistema de financiamento da logística reversa dos produtos eletroeletrônicos.  

 

Fundamentação técnica 

 

Dentre os grandes desafios do SLR de produtos eletroeletrônicos no Brasil, destaca-se o custo 

associado à implementação, estruturação e operacionalização desse sistema em um país de 

extensão continental com grande complexidade logística.  

Inclusão Social por meio da Geração de Emprego e Renda
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É sabido que qualquer SLR implica dispêndios financeiros, os quais podem ser tratados como 

custos quando apreciados sob a ótica puramente econômica ou como investimento necessário 

para um mundo sustentável. Um olhar mais atento e consciente para essa questão indica que o 

aparente aumento de custo não configura de fato um aumento, mas sim a antecipação de 

custos que incorreriam no futuro para remediar o impacto negativo ao meio ambiente causado 

pelo descarte inadequado de resíduos (ABDI,2012). 

 

Sobre essa ótica, é parte integrante da proposta do acordo setorial a adoção de um mecanismo 

de financiamento que custeie a implantação, a estruturação, a operação e a gestão do SLR 

como um todo, tal mecanismo deve ser definido com base em estudo com critérios técnicos e 

econômicos, observando índices oficiais de reajustes. 

 

Vale frisar que alternativa selecionada no modelo proposto para a logística reversa de produtos 

eletroeletrônicos vai ao encontro do fomento da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos, abrangendo participação de todos os atores envolvidos na cadeia, quais 

sejam: fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores.  

 

Considerando as premissas do Edital de Chamamento 01/2013, sobretudo as metas a serem 

atingidas, as quais condicionam a definição dos custos inerentes à implementação do SLR, tal 

estudo deve abranger as seguintes etapas: 

 

 Ponto de Recebimento (ou de Entrega ou de Coleta):  

 Logística Primária - compreende a coleta e transporte até o Ponto de Consolidação; 

 Ponto de Consolidação - apresenta os custos com a consolidação e triagem dos REE; 

 Logística Secundária - inclui transporte dos REE entre o ponto de consolidação e o 

reciclador;  

 Reciclador - apresenta os custos com a triagem, desmontagem e reciclagem dos REE; 

 Comunicação – apresenta a previsão de gastos em comunicação para sensibilizar os 

diversos intervenientes no sistema, nomeadamente os consumidores; 

 Pessoal (Gestora) - Inclui todas as despesas com Pessoal, salários, deslocações, etc; 

 Outros (Gestora) - Inclui todas as despesas relativas a aluguel e manutenção de escritório, 

Software e Hardware, Auditorias e Operadores de resíduos, advogados, entre outras. 

 



O sistema de financiamento objetiva assegurar a sustentabilidade financeira do SLR proposto, 

além de minimizar os impactos na atual conjuntura econômica. Ademais, vale ressaltar que o 

SLR tem por premissa a viabilidade técnica e econômica, o que reforça a importância de se 

endereçar, com clareza e segurança jurídica, a sustentabilidade econômica do sistema 

proposto.  

 

Medida associada  

 

Como forma de maximizar os efeitos positivos associados à sustentabilidade econômica do 

mecanismo de financiamento proposto para o custeio do SLR de produtos eletroeletrônicos no 

Brasil, as Entidades Gestoras e os Sistemas individuais pretendem: 

 

 Implantar mecanismo de financiamento sustentável que permita a criação, 

implementação, estruturação e operacionalização do SLR, adotando-se ainda 

medidas fiscais que simplifiquem ou desonerem todas as fases da cadeia, tendo 

em vista que o produto eletroeletrônico já foi objeto de tributação em seu 

processo de fabricação até a sua comercialização; 

 

 Simplificação de documento fiscal em nível federal a fim de viabilizar o transporte 

interestadual; 

 

 Criar sistemática fiscal e tributária que permita induzir o potencial mercado de 

reciclagem decorrente da gradual implementação, estruturação e 

operacionalização do SLR. 

 

Essa medida potencializa o impacto positivo ora analisado. 

 

Avaliação do impacto 



 

 

h) Impactos sobre a competitividade 

 

Fator potencialmente gerador de impacto 

 

Adoção de um modelo de operação da logística reversa de produtos eletroeletrônicos baseado 

na competitividade, com fomento à redução de custos e à melhoria tecnológica. 

 

Fundamentação técnica 

 

Segundo levantamento realizado pela ABDI (2012), que levou em consideração experiências 

internacionais de SLR de produtos eletroeletrônicos, bem como experiências nacionais de SLR 

para outras categorias de produtos (pneus, óleos lubrificantes, embalagem de agrotóxicos, 

etc.), os modelos de logística reversa praticados podem se caracterizar tanto como 

“monopolistas”, quando uma organização tende a possuir o controle das ações de retorno e de 

destinação final ambientalmente adequada, ou “competitivos”, quando não há o controle do 

sistema por um grande ator, mas sim vários atores atuando de forma competitiva na logística 

reversa. 

 

No Brasil em geral, e no setor de produtos eletroeletrônicos em particular, à luz do 

compartilhamento de responsabilidades previstas na PNRS, adota-se um modelo que considera 

a criação de organizações gestoras pelo setor privado para operação do sistema de logística 

reversa de modo a facilitar a fiscalização e de permitir o ganho de escala no processo, 

denominadas entidades gestoras. 

 

Sustentabilidade econômica do sistema proposto
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O modelo proposto baseia-se em um sistema competitivo no qual poderão coexistir várias 

organizações gestoras como sistema coletivo ou auto declaratórios individuais, organizadas de 

formas distintas, servindo a distintos fabricantes e importadores no SLR. 

 

No caso de entidades gestoras, fabricantes e importadores associam-se a determinada 

organização, a qual estrutura e gere a operacionalização do SLR por meio da definição de 

processos de homologação de fornecedores, definição de requisitos legais a serem atendidos 

em todos os elos da cadeia, definição de requisitos de qualidade, entre outros aspectos. 

 

Os modelos baseados na competitividade, via sistemas coletivos conhecidos como entidades 

gestoras, apresentam os seguintes impactos: 

 

 Impactos Positivos: 

 Favorece a competitividade no mercado e a livre regulação dos preços, os quais tendem 

a ser mais baixos. 

 Propicia inovações tecnológicas e melhoria da eficiência de processo; 

 Sistemas coletivos – mais conhecidos como entidade gestora – centralizam a 

informação do SLR a ser transmitida ao Poder Público fiscalizador.  

 

 

 Impactos Negativos: 

 Risco de entrada de muitos competidores não homologados participando do SLR, 

competindo de forma desigual com as entidades gestoras. 

 Dificuldade no controle de SLR paralelos aos sistemas criados pelos atores da cadeia 

responsáveis pela destinação final ambientalmente correta. 

 Busca intensa por redução de custos, o que pode diminuir a eficácia do processo. 

 

Medida associada  

 

Como forma de maximizar os efeitos positivos associados ao fomento da competitividade 

inerente ao modelo proposto para operação do SLR, os sistemas coletivos (entidades gestoras) 

contribuirão da seguinte forma: 

 



 Planejamento de um Sistema de Logística Reversa que leve em consideração ganhos de 

escala, otimização de custos a partir de um maior poder de negociação com demais 

agentes envolvidos na cadeia, auxílio na formação de uma rede de prestadores de serviços 

devidamente qualificada que busque a contínua melhoria em seus processos operacionais e 

o atendimento aos requisitos legais para atender à crescente demanda pelo descarte dos 

produtos eletroeletrônicos.  

 

Essa medida potencializa o impacto positivo ora analisado. 

 

Avaliação do impacto 

 

 

 

i) Impactos sobre atividades econômicas para micro e pequenas empresas (varejo) 

 

Necessidade de licenciamento ambiental para pontos de coleta e pontos consolidação de 

produtos eletroeletrônicos 

 

Fundamentação Técnica 

 

No Brasil, o artigo 10 da Lei Federal nº 6.938/1981, a qual estabelece a Política Nacional do 

Meio Ambiente, determina que “dependem de prévio licenciamento ambiental o funcionamento 

de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 

poluidores”. 

 

De acordo com o estudo desenvolvido pela CNI (2013), o prazo para obtenção de cada uma 

das licenças ambientais é bastante variável nos Estados, podendo chegar a 28 meses. 



Segundo informações obtidas na pesquisa, o prazo para finalizar o processo de licenciamento 

de empreendimento ou atividade que dependa das três licenças ambientais para operar 

(licenças prévia, de instalação e de operação) pode demorar 7 anos. Quanto aos prazos das 

licenças, a validade da Licença de Operação (LO), por exemplo, varia de 1 a 8 anos. No caso 

de atividades em operação sem licença, dependendo da classificação do empreendimento, os 

Estados podem exigir as três fases de emissão das licenças ou realizar um processo de 

regularização simplificado. O mesmo tipo de divergência acontece com os valores cobrados 

pelos órgãos ambientais no âmbito dos processos de licenciamento ambiental.  

 

É em meio a esse cenário de divergências e incertezas que se insere a questão do SLR, mais 

precisamente quanto à discussão sobre a periculosidade ou não dos produtos eletroeletrônicos 

e da necessidade de as estruturas e atividades do SLR que sucedem o descarte e antecedem a 

destinação final dependerem ou não de licença ambiental. 

 

A Resolução nº 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que disciplina o 

licenciamento ambiental, lista em seu anexo 1 as atividades a ele sujeitas, entre as quais se 

incluem as de fabricação de produtos eletroeletrônico e as de destinação final de resíduos em 

geral. Por outro lado, não constam expressamente do referido rol as atividades que 

intermedeiam essas duas etapas do ciclo de vida dos produtos eletroeletrônicos, ou seja, as 

ligadas à comercialização ou ao armazenamento de tais equipamentos, inclusive dos 

descartados. 

 

Nesse sentido, é necessário que a legislação expressamente isente de licenciamento ambiental 

as etapas do SLR em que não se promova qualquer modificação físico-química do produto 

eletroeletrônico ao longo do manuseio e do transporte até as instalações de destinação final 

ambientalmente adequada, estas sim dependentes de licenciamento ambiental para serem 

realizadas.  

 

Ilustrativa nesse sentido é a Decisão de Diretoria Nº 120/2016/C da CETESB, nos termos da 

qual “os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, embora genericamente classificados 

como perigosos, poderão ser gerenciados como resíduos não perigosos exclusivamente nas 

etapas que não envolvam a separação de seus componentes e, portanto, não haja a exposição 

a possíveis constituintes perigosos (excetua-se dessa condição a etapa de disposição final)”. 

 



Trata-se, porém, de regulamentação limitada ao Estado de São Paulo, inexistindo padronização 

em nível nacional.  

 

Conforme estudo desenvolvido pela ABDI (2012), os produtos eletroeletrônicos descartados 

ainda carecem de definição mais clara, inclusive no tocante à sua classificação. Diferentes 

maneiras de enquadrar os materiais (na forma de produtos, resíduos ou rejeitos, se 

considerados perigosos ou inertes) implicam diferentes obrigações de segurança ambiental e 

laboral, incluindo a exigência de licenciamento dos pontos de recebimento e a fiscalização 

sobre seu transporte, apenas para citar dois exemplos. Vale dizer, as atividades do SLR dos 

produtos eletroeletrônicos apresentam custo, complexidade e viabilidade diferenciados em 

decorrência do entendimento jurídico e de decisões tomadas nesse contexto (ABDI, 2012). 

 

Exigir, para algumas etapas do SLR, padrões de gerenciamento para os produtos 

eletroeletrônicos descartados equivalentes àqueles exigíveis para os resíduos perigosos, 

mesmo quando não haja separação físico-química de seus componentes, eleva os custos da 

logística reversa e a torna burocrática e morosa, o que pode desmotivar particularmente os 

pequenos e microempresários, sobretudo os pequenos varejistas, a atuar como ponto de 

recebimento ou de consolidação, indo na contramão dos objetivos da PNRS.  

 

Importante destacar que o comércio varejista ocupa posição privilegiada nesse processo face 

ao contato direto com o consumidor. Atualmente, algumas lojas de varejo já têm oferecido de 

maneira pontual e espontânea pontos de recebimento de diferentes materiais eletroeletrônico. 

No entanto, a coleta espontânea no varejo encontra dificuldades particulares. Uma delas é o 

potencial alto custo para manutenção da necessária infraestrutura física de recebimento e 

armazenagem e ainda mais delicado são os potenciais problemas decorrentes da já 

mencionada classificação dos produtos descartados como resíduos perigosos (ABDI, 2012). 

 

Nesse contexto e conforme o estudo desenvolvido pelo CNI (2013), “a autonomia dos entes 

federativos para estabelecer normas que disciplinem o processo de licenciamento ambiental é 

reconhecida e deve ser preservada, uma vez que o Brasil é um Estado Federativo, formado por 

regiões com gritantes diferenças sociais, culturais, ambientais, econômicas, na estrutura 

administrativa e outras naturezas. No entanto, a definição de algumas normas gerais uniformes 

a todo o País é vista como benéfica e imprescindível para assegurar o desenvolvimento 

sustentável. Por isso, a União deve ter o cuidado de garantir balizas mínimas necessárias sobre 



o tema, sem usurpar dos demais entes federativos o direito e o dever de legislar para atender 

suas necessidades e especificidades. A ausência de regras gerais mais claras permite que os 

demais entes federativos estabeleçam regras e critérios próprios, sem que haja um mínimo de 

harmonia e coerência quanto às exigências. Isso acaba por gerar insegurança jurídica, 

afastando investimentos e dificultando a realização de obras necessárias ao País”. 

 

Assim sendo, caso a questão do gerenciamento dos produtos eletroeletrônicos no SLR não seja 

devidamente normatizado e padronizado nos demais Estados brasileiros, o sucesso esperado 

com a implantação e operacionalização da logística reversa será enfraquecido pela falta de 

interesse e participação por parte dos micro e pequenos empresários associados ao comércio 

varejista. 

 

 

Medida associada  

 

Como forma de minimizar os impactos negativos associados às atividades econômicas de micro 

e pequenas empresas do ramo varejista em função da necessidade de licenciamento ambiental 

dos pontos de recebimento e consolidação, propõe-se o seguinte: 

 

 Regulamentação, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, das hipóteses em que é exigível autorizações e licenças 

ambientais para o transporte interestadual de produtos eletroeletrônicos descartados no 

âmbito do Sistema de Logística Reversa.  

 Iniciar a implantação prevista no acordo setorial nos estados que adotarem medidas 

simplificadoras que possibilitem a instalação de pontos de recebimento e de 

consolidação em seus territórios. 

 

Essa medida mitiga o impacto negativo ora analisado. 

 

Avaliação do Impacto 

 



 

 

METODOLOGIA 

 

A literatura técnica dispõe de inúmeros métodos para identificar impactos ambientais, alguns 

privilegiando os aspectos quantitativos, outros os qualitativos. No entanto, a experiência com o 

uso de tais métodos vem mostrando que todos apresentam deficiências e virtudes, havendo 

consenso de que, se o conhecimento das várias técnicas é útil, a utilização exclusiva de 

qualquer uma delas não consegue expressar a multiplicidade dos fatores envolvidos. 

 

Critérios de classificação dos impactos 

 

Cada impacto identificado foi analisado levando em conta os seguintes fatores: designação do 

impacto identificado; descrição do fator potencialmente gerador do impacto; descrição de 

fundamentação técnica do referido impacto; descrição sucinta das medidas mitigadoras 

aplicadas aos impactos; quadro síntese do impacto, contendo sua designação e atributos, 

conforme classificação apresentada no quadro a seguir: 

 



 

 

A identificação dos atributos de um impacto, em geral, busca prever e valorar os efeitos que 

uma determinada ação pode criar no ambiente analisado. Se não existem parâmetros 

quantitativos para orientar essa previsão, as conclusões são subjetivas, variando de acordo 

com os aspectos qualitativos que foram considerados. Essas observações valem também para 

o quesito "magnitude do impacto", o qual traduz uma valoração de importância do impacto 

previsto. 

 

O "grau de relevância do impacto" só pode ser definido após o cruzamento do impacto 

identificado com as medidas indicadas para sua mitigação, atenuação ou potencialização. Se, 

nessa comparação, as medidas mostrarem-se bastante tênues para cumprir com os objetivos 

de mitigação ou atenuação, certamente a relevância desse impacto será maior.  

 

Assim sendo, a tipificação quanto à “probabilidade de ocorrência” é de suma importância, pois 

não se prevê que alguns impactos identificados como passíveis de ocorrer de fato ocorram. 

Neste caso, o impacto é tipificado apenas como “possível”, ao passo que um determinado 

impacto que se sabe que ocorrerá é tipificado como “certo”. 

 

O quadro a seguir apresenta a descrição da classificação adotada na avaliação dos impactos 

identificados no presente estudo: 

 

 

 

 



Quadro 1 – Classificação dos impactos e parâmetros de avaliação 

ATRIBUTOS PARAMETROS DE AVALIAÇÃO 

NATUREZA 

Refere-se à capacidade do impacto 

de trazer benefícios ou prejuízos à 

qualidade de um parâmetro ambiental 

Positivo: quando um impacto traduz uma melhoria de 

qualidade de um fator ou parâmetro ambiental 

Negativo: quando um impacto traduz diminuição à 

qualidade de um fator ou parâmetro ambiental 

INCIDÊNCIA 

Refere-se à relação de causalidade 

existente entre a fonte geradora e o 

impacto em si 

Direto: quando o impacto é decorrente de uma simples 

relação de causa e efeito 

Indireto: quando o impacto é decorrente de uma 

reação secundária em relação à ação, ou quando é 

parte de uma cadeia de reações 

DURAÇÃO 

Refere-se à dimensão temporal de 

ocorrência do impacto 

Temporários: impactos cujos efeitos têm duração 

limitada 

Permanentes: quando, uma vez executada a ação, os 

efeitos não cessam de se manifestar num horizonte 

temporal conhecido 

OCORRÊNCIA 

Refere-se à probabilidade de 

ocorrência do impacto frente às 

atividades normais de operação do 

sistema proposto  

Certo: Impactos relacionados com as atividades 

normais do projeto / inerentes a operação do mesmo 

Provável: um impacto é considerado provável quando 

as ações inerentes à operação não necessariamente o 

deflagram, mas além da possibilidade técnica de sua 

ocorrência, há uma certa probabilidade de que ocorra 

Possível: a ocorrência é possível quando nem sempre 

o impacto costuma ser deflagrado em atividades 

similares, apesar de existirem condições técnicas para 

que o mesmo ocorra 

TEMPORALIDADE 

Refere-se ao período de tempo 

decorrido desde a ação causadora 

até a ocorrência do impacto 

Curto prazo: quando o impacto se dá no instante da 

ação causadora 

Médio prazo: quando o impacto ocorre após o término 

da ação causadora 

Longo prazo: quando o impacto se dá em um intervalo 

de tempo consideravelmente afastado do instante 

imediato da ação causadora 



ATRIBUTOS PARAMETROS DE AVALIAÇÃO 

REVERSIBILIDADE 

Refere-se à capacidade do impacto 

de afetar um determinado fator ou 

parâmetro ambiental de modo que o 

mesmo possa ou não retornar às 

suas condições originais, anteriores 

ao impacto 

Reversível: impacto para o qual o fator ou parâmetro 

ambiental afetado, assim que cessada a sua ação, 

retorna às suas condições originais, com ou sem a 

adoção de medidas de controle 

Irreversível: impacto para o qual o fator ou parâmetro 

ambiental afetado, uma vez cessada a ação, não 

retorna às suas condições originais 

ABRANGÊNCIA 

Refere-se ao alcance espacial dos 

efeitos de um determinado impacto 

Local: impactos cujos efeitos se fazem sentir apenas 

nas imediações ou no próprio sítio onde se dá a ação 

Regional: impactos cujos efeitos se fazem sentir além 

das imediações do sítio onde se dá a ação 

Estratégico: impactos cujos efeitos têm interesse 

coletivo ou se fazem sentir em nível nacional 

MAGNITUDE 

Refere-se ao grau de incidência de 

um impacto sobre o fator de 

sensibilidade, em relação ao universo 

deste. A magnitude está relacionada 

à dimensão e extensão 

espacial/temporal do impacto 

Alta: alta intensidade de transformação da situação 

pré-existente do fator de sensibilidade impactado 

Média: média intensidade de transformação da 

situação pré-existente do fator de sensibilidade 

impactado 

Pequena: baixa intensidade de transformação da 

situação pré-existente do fator de sensibilidade 

impactado 

GRAU DE RESOLUÇÃO DAS MEDIDAS 

Refere-se ao grau de resolução das 

medidas mitigadoras (caso o impacto 

seja negativo) ou das medidas 

potencializadoras (caso seja positivo). 

Alto: alto grau de resolução ou potencialização dos 

impactos negativos e positivos, respectivamente 

Médio: médio grau de resolução ou potencialização 

dos impactos negativos e positivos, respectivamente 

Baixo: baixo grau de resolução ou potencialização dos 

impactos negativos e positivos, respectivamente 

RELEVÂNCIA DO IMPACTO 

Representa a avaliação final dos itens 

de classificação. Está associada à 

magnitude do impacto e ao grau de 

resolução ou potencialização das 

Alta: impacto classificado como de alta relevância após 

o cotejamento das medidas de controle preconizadas 

Médio: impacto classificado como de média relevância 

após o cotejamento das medidas de controle 

preconizadas 



ATRIBUTOS PARAMETROS DE AVALIAÇÃO 

medidas. Refere-se ao impacto 

residual 

Baixa: impacto classificado como de baixa relevância 

após o cotejamento das medidas de controle 

preconizadas 

 

Enquadramento das medidas associadas  

 

A partir da identificação e classificação dos impactos, quando possível, foram propostas ações 

tanto de redução ou eliminação de determinados impactos negativos quanto de maximização 

dos impactos positivos. 

 

Sempre que possível, buscou-se associar ao impacto avaliado uma ou mais medidas 

mitigadoras ou potencializadoras. Os itens a seguir apresentam os tipos de medidas citadas do 

decorrer desse estudo. 

 

 Medidas preventivas / mitigadoras  

  

São as medidas que visam a evitar, ou minimizar (mitigar) a ocorrência dos impactos negativos. 

Podem ser implantadas antes que ocorra a ação que deflagra o impacto ambiental ou após a 

ocorrência do impacto, com controle de seus efeitos.  

 

 Medidas potencializadoras 

 

São as medidas que visam a maximizar os benefícios decorrentes de um impacto positivo. 

 

 Medidas corretivas 

  

São as medidas que visam a corrigir os efeitos de um impacto que não pode ser mitigado. 

 

 Monitoramento 

  

São medidas empregadas para acompanhar, registrar e propiciar e corrigir em tempo hábil a 

ocorrência ou a intensidade dos impactos, permitindo a avaliação dos resultados das medidas 

associadas propostas.  



Tabela de equivalência dos Critérios a serem observados na avaliação dos impactos sociais e 

econômicos da implantação da logística reversa de Eletroeletrônicos (Deliberação CORI Nº 02 

de 24/08/2011) 

 

CRITÉRIOS ÍTENS 

I. 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; 

A, D 

II. integração das ações propostas com as ações do serviço 

público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

A, E 

III. contribuição à melhoria de limpeza dos logradouros e áreas 

públicas; 

A, E 

IV. 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; 

A, B, C, D, E, G, H 

V. atuação em parceria com cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

H, G 

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;  

B, F, G 

VII. abrangência territorial do Acordo Setorial e representatividade 

das entidades signatárias em relação a participação de seus 

membros no mercado dos produtos e embalagens envolvidos; 

B, C, E, H 

VIII. adequação das propostas à legislação e às normas aplicáveis; B, C, D, E, F, H 

IX. cronograma de implantação e a carência para o início de 

retorno das ações propostas; 

B, D, E, G, H 

X. economia resultante do aumento da reutilização e da 

reciclagem de resíduos; 

A, D, G, H 

XI. sustentabilidade econômica do Sistema proposto; A, D, G, H 

XII. Adequação das embalagens ao disposto no art. 32 do Decreto 

nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010; 

D, F, G 



CRITÉRIOS ÍTENS 

XIII. Implantação de procedimentos de compra de produtos ou 

embalagens usadas, quando aplicável; 

NÃO APLICÁVEL 

XIV. disponibilidade e facilidade de acesso do cidadão aos postos de 

entrega ou coleta de resíduos reutilizáveis, recicláveis ou para 

destinação final ambientalmente adequada; 

A, C, E, G 

XV. 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; 

B, C, F, H 

XVI. outros requisitos que devam ser atendidos pela proposta de 

acordo setorial, conforme as especificidades dos produtos ou 

embalagens objeto da logística reversa; 

A, B, D, E, F, H 

XVII. informação (geração e gestão do conhecimento); A, B, C, E 

XVIII. impacto para pequenas e microempresas; A, D, F, G, H 

XIX. impactos para o setor público; A, E 

XX. infraestrutura disponível e investimentos necessários; B, C, D, E, F, G, H 

XXI. Aspectos culturais (favorecimento ao cidadão); A, B, C, E 

XXII.  impactos sobre atividades econômicas (licenças, 

autorizações); e 

B, C, D, F, H 

XXIII. impactos sobre a competitividade (monopólios, 

concentrações); 

E, F, H 
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