
ACORDO SETORIAL 

LOGÍSTICA RESERVA DE EMBALAGENS 

 

ESTE TRABALHO REFLETE A OPINIÃO PESSOAL DO AUTOR 



Competências Constitucionais: 

 

• A defesa do MEIO AMBIENTE  

◦ Proteger é dever comum da União, 

Estados, Distrito Federal (DF) e Municípios  

◦ Legislação concorrente pela União, Estados 

e DF  

◦ Promover o inquérito civil e a ação civil 

pública é função do Ministério Público (MP) 

◦ É principio geral da atividade econômica 

◦ Dever do Poder Público e da coletividade  
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Lei 12.305/2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS) 

Decreto 7.404/2010 – Regulamenta a 
PNRS e cria o Comitê Interministerial 
da PNRS e o Comitê Orientador 

Agosto de 2012 – Plano Nacional de 
Resíduos Sólios 



Plano de 
Gerenciamento 

de Resíduos 

Logística Reversa 

Responsabilidade 
Compartilhada 

Acordos 
Setoriais 

Termos de 
compromisso 

Planos de 
Resíduos sólidos 

A regulamentação da 

PNRS prevê a redução 

dos Resíduos Recicláveis 

Secos – RRS dispostos em 

aterro. 

Política Nacional de Resíduos 

Sólidos 
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Política Nacional de Resíduos 

Sólidos 

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos: 

Atribuições individualizadas e encadeadas dos: 

◦ fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 

dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos 

Objetivo: 

◦ reduzir o volume de resíduos sólidos, os impactos 

decorrentes do ciclo de vida dos produto na saúde humana 

e na qualidade ambiental. 

(art. 3, inciso XVII) 

ACB 



Logística Reversa 

Conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao  

setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 

em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada. 

(Lei 12305/10, art. 3, inciso XII) 

ACB 



Logística Reversa 

CONSUMIDORES 

Devolvem produtos e 
embalagens após o uso 
aos comerciantes ou 

distribuidores  

COMERCIANTES E 
DISTRIBUIDORES 

Devolvem produtos e 
embalagens aos 

fabricantes ou aos 
importadores  

FABRICANTES E 
IMPORTADORES 

Dão destinação 
ambientalmente 

adequada aos produtos, 
às embalagens e aos 

rejeitos   

ACB 

 



Obrigatório implementar sistemas 

de Logística Reversa 

Agrotóxicos, seus 
resíduos e 

embalagens 

Pilhas e baterias 

Pneus inservíveis 

Óleos 
lubrificantes, seus 

resíduos e 
embalagens 

Lâmpadas 
fluorescentes 

Produtos 
eletroeletrônicos 

e seus 
componentes 

Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
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Iniciativas de logística reversa 

existentes 

 
 

SISTEMAS IMPLANTADOS 

 

1.     Embalagens de Agrotóxicos 

2.     Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado 

3. Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes 

4.     Pilhas e Baterias 

5.     Pneus Inservíveis 

6.     Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e 

Mercúrio e de Luz Mista 

 

 



Logística Reversa - Extensão 

Embalagens e 
outros 

produtos 

Grau e 
extensão do 

impacto 

Viabilidade 
Técnica e 
Econômica 

Comitê 
Orientador - 

CORI 

Chamamento  
Acordo 
Setorial 

ACB 

 



ACORDOS SETORIAIS 

 

 Embalagens Plásticas de Óleo Lubrificante 

 Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e 

Mercúrio e de Luz Mista 

 Embalagens em Geral 

 

 Os acordos setoriais têm natureza contratual e sua implantação ou contratação 

pode ocorrer ser feita pelo Poder Público,  fabricantes,  importadores,  distribuidores 

ou comerciantes,  visando o compartilhamento da responsabilidade pelo ciclo de vida 

dos produtos.  

NOV.  2015 



Histórico do Acordo Setorial de 

Embalagens 

• 2011 – Grupo Técnico Temático de 
Embalagens em Geral formado por 
representantes da União, Estados e 
Municípios, do setor empresarial e da 
sociedade civil.  

• Julho/2012 – Edital de chamamento Nº 
02/2012,  publicado no Diário Oficial da 
União. 

 Set.-Nov./2012 – Consulta Pública, no 
governoeletronico.gov.br 



São produtores, 
usuários e 

comerciantes de 
produtos não 
perigosos, e 

representam cerca de 
70% do setor de 

embalagens brasileiro 

Grupo formado por parte 
do setor empresarial  

do país 

COALIZÃO EMBALAGENS 

Coalizão 

 



Acordo Setorial de Embalagens em 

Geral 

São objeto deste acordo setorial, as 
embalagens compostas de:  

• papel e papelão,  

• plástico,  

• alumínio,  

• aço,  

• vidro, ou  

pela combinação destes materiais (p.ex. 
embalagens cartonadas longa vida) 



Acordo Setorial de Embalagens em 

Geral 
Participantes:  

Signatários - fabricantes, importadores, 
comerciantes e distribuidores de embalagens e 
de produtos comercializados em embalagens;  

Apoio - cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis; 

Parceiros - comércio para a instalação de 
pontos de entrega voluntária; e 

Acordos - serviços públicos de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos 
municipais. 



Acordo Setorial de Embalagens em 

Geral 

1ª fase) Duração de 24 meses:  

 até o final deste prazo, o sistema deve 
garantir a destinação final ambientalmente 
adequada de, pelo menos, 3.815,081 
ton./dia de embalagens. 

 se concentrará em 11 cidades e regiões 
metropolitanas (Belo Horizonte, Cuiabá, 
Curitiba, Distrito Federal, Fortaleza, Manaus, 
Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, 
Salvador e São Paulo). 



Acordo Setorial de Embalagens em 

Geral 

2ª fase) Expansão do sistema:  

 novas metas quantitativas e expansão dos 

sistemas para cidades além das previstas 

inicialmente. 

 Objetivo final é implantação do sistema 

para todo o território nacional até 2031. 



Garantia de Compra:   O setor de 
fabricantes de embalagens deve 
garantir a compra, de forma direta 
ou indireta, por meio do Comércio 
Atacadista de Materiais Recicláveis 

e/ou das recicladoras, das 
Embalagens recicláveis (de todos os 
materiais)  triadas pelas 
Cooperativas, respeitados critérios 
de localização, volume, qualidade e 

capacidade instalada das empresas 
envolvidas no processo de 
reciclagem. 
 

 Item exclusivo dos fabricantes de 
todo tipo de embalagens. 

INVESTIMENTOS  
EM PROJETOS 
 

 

A Indústria de 

Reciclagem de 

Plásticos no Brasil opera 

com capacidade 

ociosa de  ~ 

40% 
 

 

Coalizão 

 



Cooperativas: investimento em equipamentos, capacitação e 

melhorias a fim de  triplicar  as cooperativas ou  a capacidade de 

produção atual.  

Invest. exclusivo de empresas usuárias de embalagens  Valor 

aprox.: R$ 50 Mi. em 3 anos 

PEVs: Implementação de 600 novos PEV´s e melhoria nos 215 

atualmente existentes.  

Invest. exclusivo de empresas do  varejo e usuários de 

embalagens Valor aprox.: R$ 12,5 Mi. em 3 anos 

Educação Ambiental:  ações e campanhas de educação para 

aumentar a conscientização e participação da população  na 

separação e envio das embalagens pós-consumo para a coleta 

seletiva.  

Invest. de empresas usuárias, varejo e  fabricantes de 

embalagens Valor aprox.: R$ 5 Mi. em 3 anos 

INVESTIMENTOS  
EM PROJETOS 
 

Coalizão 

 



PROPOSTA DA COALIZÃO 
Processo de acompanhamento de resultados para atingimento da meta  FASE 1 

Relatórios  periódicos de resultados fornecidos pelas associações. 

ASSOCIAÇÃO A: 

Um único Projeto de 

Logística Reversa 

ASSOCIAÇÃO B: 

Mais de um Projeto 

de Logística Reversa 

(por associação 

e/ou associados) 

ASSOCIAÇÃO C + D + E: 

Um único Projeto de 

Logística Reversa 

Resultados / 

Relatórios 

Resultados / 

Relatórios 

Resultados / 

Relatórios 

Análise do Comitê 

Técnico 

COMPILAÇÃO DE RESULTADOS PELA 

CONSULTORIA TÉCNICA PARA CUMPRIMENTO DE 

META 

AUDITORIA 

DE TERCEIRA 

PARTE 

RELATÓRIO ANUAL SINIR 
Coalizão 

 



PROPOSTA DA COALIZÃO 
Algumas considerações 

Não estão disponíveis dados oficiais sobre caracterização de resíduos em lixões, 

aterros controlados ou aterros sanitários. O incremento da reciclagem impacta 

diretamente na redução de resíduos encaminhados aos aterros ou lixões 

As empresas terão 
liberdade para fazer 
investimentos afim  
de atingir as metas 

A Coalizão fará  
a integração necessária, 
por meio de celebração  

de instrumentos  
de natureza contratual e 

acompanhamentos 
periódicos, por parte do 

Comitê Técnico  
da Coalizão 

A medição da taxa  

de recuperação, para 
atingimento da meta, será 
aferida na ponta final da 

cadeia, através do 
volume (peso) reciclado 

pela indústria de 

reciclagem e 

exportadores de materiais 
recicláveis 

O impacto das ações será dimensionado pelo incremento  

da reciclagem da fração seca do lixo urbano (em toneladas)  

e consequente desvio das embalagens dos aterros sanitários  

Coalizão 

 



PROPOSTA COALIZÃO 

Estratégias  

de implementação  

das ações em nível 

nacional até 2031 

Análise dos  

principais obstáculos 

Resultados  

Fase 1 

Um dos pontos fundamentais do plano de trabalho  

da Coalizão é o aumento do número de cooperativas  

e da produtividade do setor  

Coalizão 

 



Resultados do Acordo Setorial de 

Embalagens em Geral  
“Coalizão Empresarial apresenta resultados do Acordo Setorial 

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2017, 17:20:32 

                                                      

No dia 1º de fevereiro a ABIPLAST esteve no Ministério do Meio Ambiente 

participando do evento de entrega do 1º RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO 

ACORDO SETORIAL para Implementação do Sistema de Logística Reversa de 

Embalagens em Geral. (...)  

Dados desse relatório mostram que 422 MUNICÍPIOS EM 25 ESTADOS 

REGISTRARAM AÇÕES DA COALIZÃO ATINGINDO 51,2% DA POPULAÇÃO 

BRASILEIRA. O relatório mostra também que 702 COOPERATIVAS DE CATADORES 

FORAM APOIADAS E 3151 AÇÕES FORAM CONTABILIZADAS PARA ADEQUAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO DESSAS COOPERATIVAS tornando-as aptas para a implantação do 

Sistema de Logística Reversa de Embalagens. 

Outro dado relevante é a INSTALAÇÃO DE 2103 PEVS - Pontos de Entrega 

Voluntária no Brasil para que a população possa encaminhar seus resíduos 

secos, incluindo as embalagens plásticas pós-consumo, devidamente 

separados em suas residências.” 

Acesse aqui o 1º Relatório de Desempenho do Acordo Setorial de Embalagens 

http://www
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Ação Civil Pública - ACP 

 Ação conjunta dos Ministérios Públicos 
Federal (MPF) e do Estado de São Paulo 
(MPE).  

◦ Busca a revisão do acordo setorial na Justiça 
Federal de São Paulo, para monitorar com 
precisão as metas do acordo 

◦ Razão da PNRS    

 Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio 
Ambiente – Conferência de Estocolmo, 1972  

 3R : Reduzir, Reutilizar e Reciclar 

 Poluidor Pagador  

 



Ação Civil Pública - ACP 

 O MPE/MPF alegam que:  

◦ diversas contribuições à consulta pública sobre o 

texto do acordo não foram absorvidas 

◦ não há efetivo desenvolvimento sócio-ambiental-

econômico 

◦ não distinção da responsabilidade dos atores no 

ciclo de vida da embalagem 

◦ etc. 

Fundamento: não é aceitável acordo que não preveja a 

“reversão da logística” 



ACP - Destaque 

“quando no preço não incluídas as 

externalidades, o resultado é a 

ineficiência do mercado, já que a embalagem 

ecologicamente equivocada (que não 

permite o reuso ou reciclagem) acaba 

custando menos que uma ecologicamente 

viável (i.e., que é passível de reuso ou 

reciclagem).” (g.n.) 



ACP - Pedidos 

 Liminar: Implementar o sistema de logística reversa em 60 dias para a 
parcela de embalagens que as cooperativas não puderem dispor 
definitivamente, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1milhão por 
mês; 

◦ Criação de pontos de coleta voluntária e transporte até os pontos de 
triagem, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1milhão por mês; 

 Anulação de todas as obrigações pecuniárias aos catadores e 
cooperativas pelo acordo vigente e a remuneração dos entes federados   

 Que as rés sanem as omissões do acordo (conforme art. 33, PNRS);  

◦ Individualização e limitação das responsabilidades no acordo; 

◦ Monitoramento eficiente da destinação adequada do resíduo e quais 
serão os mecanismos,  com a identificação dos órgãos competentes 
por essa mediação/fiscalização em cada caso e etapa;  

◦ Pede definição da fórmula para rateio da despesa 

◦ Pede a identificação de órgão competente para gerir a logística 
reversa e indica a  ARSESP (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo)  

◦ Pede imposição de ressarcimento aos cidadãos que estão arcando 
com a disposição final das embalagens 



Material Consultado 

 Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010.  Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 Apresentação PNRS.  Aline Caldas Bressan, Assessora de Meio Ambiente, ABIQUIM (2016) 

 Apresentação Coalizão Empresarial (2016) 

 Sistema Nacional do Meio Ambiente http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/sistema-

nacional-do-meio-ambiente/participa%C3%A7ao-social-no-sisnama  

 Sistema Nacional  de informação sobre Gestão dos Resíduos Sólidos 

http://www.sinir.gov.br/web/guest/inicio  

◦ Plano nacional de Resíduos sólidos 

http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/PNRS_Revisao_Decreto_280812.pdf/e183f0e7-5255-

4544-b9fd-15fc779a3657  

◦ Acordo Setorial para Implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens em geral   

◦ http://www.sinir.gov.br/documents/10180/93155/Acordo_embalagens.pdf/58e2cc53-3e38-420a-97fd-

dba2ccae4cd3  

 http://www.abiplast.org.br/noticias/coalizao-empresarial-apresenta-resultados-do-acordo-

setorial/20170203172310_U_686  

 Petição inicial da ACP nº 00151593520164036100 http://www.jfsp.jus.br  

 A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a meta de implantação de aterros sanitários 

no Brasil. Silma Pacheco Ramos, Âmbito Jurídico, fev.2014. http://ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14280&revista_caderno=5  
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Referência: 
 Lei 7.802, de 11 de julho de 1989 e alterações pela Lei 9.974, de 6 de junho de 2000.  

pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a 

exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o 

controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos 

 Lei 9.605,  de 12 de fevereiro de 1998. sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 

 Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. institui a Política Nacional de Educação Ambiental  

 Lei 9.966, de 28 de abril de 2000. prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 

causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas 

 Lei Complementar 101,  de 4 de maio de 2000. responsabilidade fiscal. 

 Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007. diretrizes nacionais para o saneamento básico 

 Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. normas gerais de contratação de consórcios públicos 

 Lei 10.650, de 16 de abril de 2003. dados e informações existentes nos órgãos e 

entidades integrantes do Sisnama  

 Decreto 7.404,  de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a PNRS 
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