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1. Introdução1 

 

O meio ambiente é nossa Casa Comum.2 O modo de produção capitalista necessita de 

uma expansão constante para não entrar em colapso, estimulando o consumismo para satisfazer 

seu apetite insaciável pelo lucro,3 numa espécie de corrida pelo aumento da produção e do 

consumo de mercadorias, que faz com que “a linha de chegada avance junto com o corredor”.4 

Esse ritmo acelerado de produção e consumo faz crescer a extração de matérias-primas, de um 

lado, e aumenta a produção de resíduos,5 de outro, deteriorando a qualidade ambiental de nosso 

próprio planeta.6 

                                                           
1 Este estudo, desenvolvido no âmbito do Núcleo Interdisciplinar do Meio Ambiente (NIMA-Jur), conta também 

com a participação do pesquisador Samir Ramos Zaidan, aluno de mestrado do PPGD/FND/UFRJ. 
2 “Desde meados do século passado e superando muitas dificuldades, foi-se consolidando a tendência de conceber 

o planeta como pátria e a humanidade como povo que habita uma casa comum” (FRANCISCO I. Laudato Si. 

Carta Encíclica sobre o cuidado da casa comum (18.06.2015). Vaticano: Tipografia do Vaticano, 2015. p. 127). 
3 A natureza tornou-se mero objeto a ser explorado pela humanidade, reforçando o sentimento ético puramente 

utilitarista em relação ao meio ambiente. Nessa tendência, o capital avança para além das fronteiras nacionais, 

consumindo matérias-primas e poluindo o meio ambiente de uma forma nunca antes observada. O capital derruba 

todas as barreiras que cercam o desenvolvimento de suas forças de produção, inclusive o meio ambiente (MARX, 

Karl. Grundrisse: Foundations of the critique of political economy. London: Penguin Books, 1993. p. 410). 
4 BAUMAN, Zigmunt. O Mal-estar da Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p. 56. 
5 Resíduo é um conceito amplo. Em termos físico-químicos, engloba resíduos sólidos, líquidos e gasosos. A Lei 

12.305/2010 busca tratar especificamente dos resíduos sólidos. Entretanto, pela leitura do conceito legal de 

resíduos sólidos em seu artigo 3º, XVI percebe-se que o conceito legal de resíduos sólidos é um pouco mais 

abrangente do que a classificação físico-química. Com efeito, abarca semissólidos, gases e líquidos. Em outras 

palavras, tudo que é descartado em decorrência das atividades humanas é considerado resíduo sólido. Acredita-se 

que o legislador tenha alargado esse conceito para que o dispositivo legal fosse aplicável a outras substâncias 

prejudiciais ao meio ambiente. 

A Lei 12.305/2010 também traz o conceito de rejeitos. Conforme seu artigo 3º, XV, os rejeitos são a parte dos 

resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 

tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada.  
6 É natural que as atividades humanas rotineiras de sobrevivência produzam resíduos, como, por exemplo, cascas 

de frutas que consumimos. A maioria desses resíduos, contudo, compõe-se de matéria orgânica, reintegrando-se 

facilmente aos ciclos naturais, especialmente na forma de adubo. Mas é importante destacar que a industrialização 

modificou profundamente a quantidade e a composição desses resíduos. Hoje o lixo é composto em grande parte 

por embalagens, pilhas, equipamentos eletrônicos, lâmpadas, óleos lubrificantes e pneus. Ao contrário dos resíduos 

orgânicos naturais, esses são produzidos em larga escala e contêm substâncias tóxicas que contaminam o meio 

ambiente, como, o cádmio e o mercúrio; além disso, o acúmulo inadequado de embalagens e pneus, por exemplo, 

torna-se fonte de inúmeros vetores transmissores de doenças como ratos e mosquitos. Em razão das 

particularidades desses tipos de resíduos, criou-se a categoria resíduos especiais pós-consumo. Conforme Danielle 

Moreira, os resíduos especiais pós-consumo “são os resíduos que, em razão do volume em que são produzidos 

e/ou de suas propriedades intrínsecas, exigem sistemas especiais de acondicionamento, coleta, transporte, 

destinação final, de modo a evitar danos ao meio ambiente” (MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade 

ambiental pós-consumo: prevenção e reparação de danos à luz do princípio do poluidor-pagador. Rio de Janeiro: 
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A degradação da qualidade ambiental compromete as condições de sobrevivência da 

própria humanidade, inquietando autoridades, alcançando líderes laicos e, até, espirituais. A 

Carta Encíclica Laudato Si, publicada em Junho de 2015,7 demonstra a preocupação do 

Vaticano com o aumento das atividades danosas que afetam o meio ambiente e propõe medidas 

e modificações no comportamento humano, com a finalidade de reduzir os impactos negativos 

sobre a natureza. Na Rio+20, evento ocorrido em 2012, muito se discutiu sobre a quantidade 

de resíduos produzidos e seu potencial deteriorante sobretudo do solo e das águas. A 

preocupação com esse assunto foi tão grande que o documento oficial produzido nessa 

conferência refere-se ao tratamento dos resíduos em 28 oportunidades.8 

Além da atividade econômica, a responsabilidade pela degradação ambiental também 

tem obstáculos de ordem epistemológica, como, por exemplo, a crença na infinitude dos bens 

naturais e a percepção equivocada de que o meio ambiente não pertence a ninguém e de que 

está à disposição de quem chegar primeiro. Essa postura indolente do homem diante da 

natureza, somada a um paradigma ético excessivamente antropocêntrico, contribuem para a 

degradação da qualidade ambiental.9 A Carta Encíclica mais atual, portanto, pode ser vista 

como um poderoso documento com orientações éticas fundamentais capazes de contribuir com 

a redução desses obstáculos de ordem epistemológica, dado o poder e o alcance persuasivo das 

orientações Papais.  

Um cenário fictício, elaborado por Garred Hardin, é exemplo muito ilustrativo das 

mazelas da atividade econômica descontrolada (“freedom” ou “policy of laissez-faire”), unida 

à falta de consciência ambiental. Nesse cenário, cada pastor, buscando maximizar o seu ganho, 

insere cada vez mais ovelhas no pasto coletivo, tendo em vista a maximização de ganhos 

pessoais, até que o pasto não suporte mais ovelhas, o que o autor chama de “tragédia dos bens 

comuns”.10 Por trás desse simples exemplo aparece uma lógica cruel: a cada nova ovelha 

inserida no pasto, o bônus é auferido apenas pelo dono do animal; enquanto o ônus da presença 

de mais uma cabeça é suportado por toda comunidade de pastores. Os prejuízos que 

naturalmente decorrem da livre produção de mais uma unidade animal, e que são 

experimentados por toda coletividade, podem ser identificados como externalidades negativas. 

Para ajustar esse movimento em que cada um busca maximizar os seus proveitos em 

detrimento da coletividade, são necessários mecanismos jurídicos e econômicos que façam com 

que esses custos decorrentes das externalidades negativas sejam internalizados pelas atividades 

econômicas, corrigindo as injustiças sociais.11 

Um fundamento jurídico poderoso para corrigir essas injustiças sociais decorrentes das 

externalidades negativas pode ser identificado no princípio do poluidor-pagador.12 O referido 

                                                           
PUC-Rio, 2015. p. 16).  Os resíduos são um problema ambiental sério. Os resíduos especiais pós-consumo são um 

problema ainda mais sério.  
7 FRANCISCO I. Laudato Si. Carta Encíclica sobre o cuidado da casa comum (18.06.2015). Vaticano: 

Tipografia do Vaticano, 2015. 
8 A Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, foi realizada no ano de 2012 na 

cidade do Rio de Janeiro. Seu principal objetivo foi debater os problemas ambientais e reforçar o compromisso 

político na busca pelo desenvolvimento sustentável. (BRASIL. Rio+20. The future we want. Disponível em 

<http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-conferencia/o-futuro-que-queremos/at_download/the-

future-we-want.pdf>. Acesso em 27 fev. 2016.) 
9 ARAGÃO, Maria Alexandra. O princípio do poluidor-pagador: pedra angular da política comunitária do 

ambiente. São Paulo: Inst. O Direito por um Planeta Verde, 2014. p. 22. 
10 HARDIN, Garret. The tragedy of the commons. Science, New Series, vol. 162, n. 3859, p. 1243-1248. 

Disponível em <http://science.sciencemag.org/content/sci/162/3859/1243.full.pdf>. Acesso em 30 set. 2015. 
11 ALTVATER, Elmar. O Preço da Riqueza: Pilhagem Ambiental e a nova (des) ordem mundial. São Paulo: 

UNESP, 1995. p. 133-154. 
12 Conforme Édis Milaré é um princípio com vocação redistributiva, pois força que as atividades econômicas levem 

em consideração as externalidades negativas geradas no processo produtivo e que essas externalidades sejam 

assumidas pelos agentes econômicos e sejam internalizadas nos seus custos de produção, de modo a corrigir a 

http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-conferencia/o-futuro-que-queremos/at_download/the-future-we-want.pdf
http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-conferencia/o-futuro-que-queremos/at_download/the-future-we-want.pdf
http://science.sciencemag.org/content/sci/162/3859/1243.full.pdf
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princípio é o fio condutor da responsabilidade ambiental pós-consumo, em razão de sua 

condição de norma jurídica imediatamente finalística.13 A orientação do princípio necessita de 

concretização prática. Para concretizar o princípio do poluidor-pagador e a responsabilidade 

ambiental pós-consumo, o ordenamento jurídico brasileiro dispõe de vários mecanismos 

jurídicos. Nesta pesquisa, o recorte se dá sobre os seguintes mecanismos, previstos na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS – Lei 12.305/2010): (a) os acordos setoriais, (b) a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e (c) a logística reversa.14 A 

aplicação articulada entre acordos setoriais, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos e logística reversa é uma das formas pelos quais o Poder Público concretiza o 

princípio do poluidor-pagador e a responsabilidade ambiental pós-consumo na gestão dos 

resíduos especiais pós-consumo.  

Apesar da existência de diversos mecanismos jurídicos tratando da responsabilidade 

ambiental pós-consumo, não foi encontrada jurisprudência sobre o tema no Supremo Tribunal 

Federal até o mês de Julho de 2016. Porém, há um importante julgado do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), que merece atenção, embora seja o único a abordar a temática.  Trata-se do 

Recurso Especial 684.753 - PR, julgado em 2014 pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ).15  No referido julgamento, mantem-se a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná em que 

uma empresa fabricante de refrigerantes é responsabilizada de forma objetiva pelos danos 

ambientais decorrentes do descarte incorreto das garrafas PET por ela colocadas no mercado. 

O tribunal estadual usa como principal argumento o Princípio do Poluidor-Pagador.  Lê-se no 

acórdão: 
Com efeito, se por um lado os avanços tecnológicos induzem o emprego de 

vasilhames tipo ‘PET’, obtidos a partir de matéria plástica, propiciando que as 

empresas que delas se utilizam aumentem lucros e reduzam custos, não é justo que 

a responsabilidade pelo crescimento exponencial do volume do lixo resultante seja 

transferida apenas para o governo ou a população. 

Entendeu o tribunal estadual que não pode haver uma privatização de bônus e 

coletivização de ônus. No âmbito do STJ, o ministro relator do Recurso Especial, Antônio 

Carlos Ferreira, afirma em seu voto que a responsabilidade pós-consumo atribuída à empresa 

                                                           
situação de iniquidade decorrente da socialização do ônus e privatização do bônus (MILARÉ, Édis. Direito do 

Ambiente. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 267-269). 
13 “Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de 

complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação demandam uma avaliação da correlação entre o estado 

de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção” (ÁVILA, 

Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2009. p. 180). 
14 Chama a atenção a falta de técnica legislativa na PNRS. Seu artigo 3º, I, conceitua “acordo setorial” como um 

ato de natureza contratual. Em seu artigo 3º, XII, traz o conceito de logística reversa como um instrumento 

caracterizado por um conjunto de ações. Em seu artigo 3º, XVII, define responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos como um conjunto de atribuições individualizadas entre os atores da cadeia de distribuição e 

consumo, do fabricante ao consumidor. Na sequência, em seu artigo 6º, VII, classifica a responsabilidade 

compartilhada como um princípio, ao lado dos princípios jurídicos da prevenção e precaução. Será mesmo a 

responsabilidade compartilhada um princípio jurídico? É uma pergunta interessante, mas foge ao escopo deste 

trabalho esta discussão. Depois, em seu artigo 8º, III, ratifica a classificação da logística reversa como instrumento 

da PNRS. Entretanto, em seu artigo 8º, XVI, chama acordo setorial também de instrumento. Além disso, o artigo 

15, I, do Decreto 7.404, classifica acordos setoriais como instrumento da logística reversa.  Acredita-se que o 

legislador poderia ter delimitado melhor e não confundido esses conceitos. Entende-se, no âmbito deste trabalho, 

que o acordo setorial é uma das formas de implementação da responsabilidade compartilhada. É a forma de 

estabelecer e individualizar as atribuições de cada ator na cadeia de produção e consumo. A logística reversa é um 

instrumento mais específico ainda. É uma das formas de concretizar a responsabilidade compartilhada. Com efeito, 

a logística reversa é um conjunto de ações, cuja finalidade é restituir os resíduos sólidos ao setor empresarial. A 

disposição de postos de coleta é um exemplo de ação que constitui a logística reversa.      
15 STJ. 4ª Turma. Recurso Especial 684.753-PR. Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira. Brasília. DJ 18/08/2014, 

Julgado em 04/02/14. 
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de refrigerantes decorre de preceitos constitucionais, contidos nos artigos 170, VI, e 225 da 

CF/88.  No tribunal de origem, são mencionados ainda os artigos 3º e 14, § 1º, da Lei 

6.938/1981, a Lei 7.347/1985 e os artigos 1º e 4º da Lei Estadual (do Paraná) 12.943/1999. 
Portanto, foi mantida a condenação da fabricante em obrigação de fazer consistente no 

ato de “iniciar imediatamente o recolhimento em parques praças, ruas, lagos, rios e onde forem 

encontradas estas embalagens ‘PET’ utilizadas na embalagem de seus produtos, com a 

imposição de multa diária para o caso de descumprimento”.16 

Ainda que o STJ não tenha detalhado os fundamentos para a viabilidade da 

responsabilidade ambiental pós-consumo, são importantes as contribuições nos votos dos 

ministros, sobretudo no voto vencido, de Raul Araújo, em que é mencionada expressamente a 

criação de importante precedente mediante a responsabilização pós-consumo da empresa ré. O 

ministro explica que houve a responsabilização do fabricante, “não por danos causados ao meio 

ambiente em decorrência do processo produtivo, mas, sim, por dano pós-consumo, decorrente 

de resíduo do produto consumido, sem a existência de proibição legal na utilização, como 

insumo, da matéria prima tida por nociva, parte do fabricante”.17 Ressalta, ainda, que, na sua 

opinião, seria necessário que o poder público editasse lei relativa a resíduos tão nocivos e 

danosos, e que esse precedente pode se estender a diversos outros produtos. Tamanho o 

potencial de repercussão do caso, com possibilidade de afetar profundamente a vida econômica 

do país, o ministro entende que tal julgamento deveria ser levado à Segunda Seção ou à Corte 

Especial. Fato é que, apesar das considerações constantes do voto vencido, foi mantida a 

responsabilidade pós-consumo da empresa ré com relação a resíduos especiais pós-consumo 

produzidos a partir do produto por ela colocado no mercado. 

Embora sejam poucos os julgados relativos ao tema, pode-se afirmar que, em razão do 

aumento na quantidade e complexidade dos resíduos, em especial os resíduos pós-consumo, 

acentuou-se a preocupação com sua destinação adequada. Tamanha foi a preocupação que o 

assunto ganhou uma lei específica, a PNRS, que introduz um conceito jurídico novo no Direito 

Ambiental nacional, a chamada responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, e reforça a logística reversa.18  

O objetivo geral deste trabalho é verificar o nível de implementação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, especialmente por meio do revigorado 

instrumento logística reversa, reforçado no direito brasileiro pela PNRS em 2010. Os objetivos 

específicos são: (a) compreender a importância do princípio do poluidor-pagador como mais 

um fundamento jurídico que justifica a implementação da responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos, dentre outras formas, por meio da exigência da aplicação de sistemas 

de logística reversa, a despeito de previsão em acordo setorial específico; (b) realizar a coleta e 

análise crítica dos dados disponibilizados no Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos 

(SINIR) sobre a assinatura e implementação de acordos setoriais; (c) analisar as Políticas 

Estaduais de Resíduos Sólidos da Região Sudeste e assinaturas de Termos de Compromisso 

relativos a resíduos pós-consumo; e (d) realizar a coleta e análise crítica de dados sobre os 

sistemas de logística reversa implementados, seja por acordo setorial, seja de forma 

independente desse mecanismo. 

                                                           
16 TJPR. 8ª Cam. Cível. Apelação Cível 118.652-1. Rel. Des. Ivan Bortoleto. Julgamento em 05/08/2002. 
17 STJ. 4ª Turma. Recurso Especial 684.753-PR. Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira. Brasília. DJ 18/08/2014, 

Julgado em 04/02/14. 
18 Com efeito, a logística reversa não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro. Em 1989, a Lei 7.802 já 

previa a logística reversa. Além disso, as seguintes Resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) também trataram da logística reversa: 257/1999 (dispunha sobre destinação final adequada de pilhas e 

baterias); 258/1999 e 301/2002 (ambas dispunham sobre destinação final adequada de pneus); 362/2005 (dispunha 

sobre destinação final adequada de óleos lubrificantes); 401/2008 (dispõe sobre destinação final adequada de pilhas 

e baterias); e 416/2009 (dispõe sobre destinação final adequada de pneus inservíveis). Fica fácil perceber, portanto, 

que antes mesmo da Lei 12.305/2010 já havia menções à logística reversa.  
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Para atingir tais propostas, explorar-se-á com mais profundidade o princípio do 

poluidor-pagador e sua relação com a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, a logística reversa, os acordos setoriais e termos de compromisso. Na sequência, 

apresentar-se-ão os resultados da pesquisa empírica realizada, que buscou verificar o nível de 

implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Por fim, 

será possível fazer críticas e tirar conclusões a partir dos dados observados. 

 

 

2. O princípio do poluidor-pagador e sua ligação com a logística reversa e os acordos 

setoriais  

 

O livre funcionamento do mercado, sem um mínimo de regulamentação, permite que as 

externalidades negativas sejam lançadas sobre os ombros de toda coletividade e provoquem 

distorções nos preços dos produtos. Com a preocupação de corrigir falhas de mercado, a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), na década de 1970, 

reconheceu a necessidade de que os custos ambientais gerados pelas externalidades negativas 

fossem devidamente internalizados pelas atividades econômicas. Desse modo, não seriam 

suportados unicamente pela sociedade, considerando-se, aliás, a destinação ambientalmente 

adequada de resíduos como medida indispensável para o controle da poluição. Mais tarde, o 

princípio do poluidor-pagador também foi incorporado pelo Tratado que institui a antes 

denominada Comunidade Econômica Europeia (CEE), reconhecido na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92) e positivado no art. 4º, VII, da Lei 

6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA).19 O princípio do poluidor-pagador 

nasce, portanto, no berço econômico e, depois, passa a ser adotado no âmbito jurídico. 

O princípio do poluidor-pagador não deve ser confundido com a aquisição do direito de 

poluir. Esta seria uma interpretação distorcida do princípio. Ora, se as externalidades negativas 

são ônus experimentados por terceiros que não integram a relação econômica que lhes deu 

origem e se o princípio do poluidor-pagador é um mecanismo de correção dessa iniquidade, 

destinado a evitar a socialização dos ônus e privatização dos bônus, a melhor solução é garantir 

que essas externalidades sejam internalizadas, prevenindo a ocorrência do dano ou garantindo 

sua reparação. A interpretação que se deve dar ao princípio do poluidor-pagador deve ser aquela 

de maior alcance: deve destacar sua dimensão reparatória e preventiva.20 

É muito bem vinda a aplicação do princípio do poluidor-pagador junto à Lei 

12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Os resíduos 

especiais pós-consumo21 são externalidades negativas potencialmente causadoras de danos ao 

meio ambiente. Em sua dimensão preventiva, o princípio do poluidor-pagador impõe a 

aplicação dos sistemas de logística reversa, para que a atividade econômica fique responsável 

diretamente pela destinação final adequada a esses resíduos. Ora, dar destinação final adequada 

envolve custos para a empresa. É justamente essa a ideia: fazer com que a atividade econômica 

internalize esses custos, para que eles não sejam experimentados por toda uma coletividade que 

não participa nem da produção nem do consumo de produtos geradores deste tipo de resíduos. 

                                                           
19 MOREIRA. Danielle de Andrade. Princípio do Poluidor-Pagador: Origens, Evolução e Alcance. In SAMPAIO, 

Rômulo; LEAL, Guilherme (Org.) Tópicos de Direito Ambiental: 30 anos da política nacional do meio ambiente. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 30-33. 
20Ibid. p. 41-48. 
21 “São os resíduos que, em razão do volume em que são produzidos e/ou de suas propriedades intrínsecas, exigem 

sistemas especiais de acondicionamento, coleta, transporte, destinação final, de modo a evitar danos ao meio 

ambiente” (MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade ambiental pós-consumo: prevenção e reparação 

de danos à luz do princípio do poluidor-pagador. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2015. p. 16). 
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Ao contrário do lucro, que é internalizado pelas atividades empresariais, o custo social 

da poluição gerada pelos resíduos especiais pós-consumo tem sido suportado por toda 

coletividade, inclusive por quem nem mesmo participa da cadeia de produção de consumo.  

Uma dificuldade que aparentemente se apresenta é apontar quem é o poluidor (ou 

potencial poluidor) nessa produção de resíduos especiais pós-consumo, já que a cadeia de 

produção e consumo é complexa, contemplando produtor/importador, distribuidor, 

comerciante, até chegar no consumidor final. A quem deve ser atribuída diretamente a 

responsabilidade pós-consumo?  

Em casos como este, a orientação é de que se adote a solução do melhor ponto de vista 

administrativo e econômico, bem como se contribua de maneira mais eficiente para a melhoria 

da qualidade ambiental. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade 3.378-6,22 analisou o princípio do poluidor-pagador23, e o reconheceu 

como um mecanismo de partilha da responsabilidade social pelos custos ambientais de uma 

atividade econômica. Como é o produtor que introduz o produto no mercado e aufere lucros 

com sua atividade, é razoável que a ele seja a imputada a responsabilidade de acompanhar a 

trajetória, “do berço ao túmulo”, do seu produto e que, ao final da cadeia, dê destinação final 

adequada aos resíduos.24 

No Brasil, buscando dar um tratamento sistematizado à questão dos resíduos sólidos, 

foram editados, no ano de 2010, a Lei 12.305 (PNRS) e o Decreto 7.404 (regulamenta a PNRS). 

Dentre outras finalidades desses dispositivos legais, destaca-se a de incrementar a destinação 

final adequada dos resíduos sólidos. 

Para atingir tais objetivos, a PNRS traz uma série de conceitos, como a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos25. Além dessa espécie de responsabilidade, a 

PNRS também apresenta mecanismos jurídicos destinados à concretização de seus objetivos, 

como a logística reversa. 

A logística reversa, nos termos do artigo 3º, XII, da PNRS, é o instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e 

meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 

para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada. A logística reversa pode ser implementada (a) por meio de Leis; (b) 

por Resoluções do CONAMA; (c) no processo de licenciamento ambiental;26 (d) por meio de 

acordos setoriais, regulamentos expedidos pelo Poder Público ou termos de compromisso27.  

O acordo setorial, conforme artigo 3º, I, da PNRS, é o ato de natureza contratual firmado 

entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em 

vista à implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. 

Conforme artigo 33 da PNRS, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de 

logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, os fabricantes, 

                                                           
22 STF. Tribunal Pleno. ADI 3.378-6 Distrito Federal. Rel. Min. Carlos Britto. Brasília. DJU: 20/06/08. 
23 O Ministro relator dessa ADIN, Carlos Ayres Britto, utiliza a expressão princípio usuário-pagador como gênero 

do qual poluidor-pagador seria uma espécie. 
24 Cf. MOREIRA. Danielle de Andrade. O Princípio do Poluidor-Pagador Aplicado à Responsabilidade Ambiental 

Pós-consumo: aspectos preventivos à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos. In BECHARA, Erika (Org.) 

Aspectos Relevantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. São Paulo: Atlas, 2013. p. 195. 
25 Conforme o artigo 3º, XVII, da PNRS, trata-se do conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 

gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 

ciclo de vida dos produtos. 
26 Sobre o assunto, conferir MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade ambiental pós-consumo: 

prevenção e reparação de danos à luz do princípio do poluidor-pagador. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2015. p. 248-

252. 
27 Cf. artigo 15 do Decreto 7.404/2010. 
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importadores, distribuidores e comerciantes de (a) agrotóxicos e óleos lubrificantes, seus 

resíduos e embalagens; (b) pilhas e baterias; (c) pneus; (d) lâmpadas fluorescentes; e (e) 

produtos eletroeletrônicos. O artigo 33, §1º da PNRS e o artigo 17 do Decreto 7.404/2010 

estendem essa previsão, via acordos setoriais, regulamentos ou termos de compromisso, “a 

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

produtos e embalagens, considerando prioritariamente o grau e a extensão do impacto à saúde 

pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados”.  

O Poder Público, por meio do Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 

Logística Reversa (CORI)28, firmou acordos setoriais para a exigência da implantação de 

sistemas de logística reversa para (a) embalagens plásticas de óleos lubrificantes; (b) lâmpadas 

fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e (c) embalagens em geral. Deve-se 

mencionar que o processo prévio à celebração dos acordos setoriais é interessante pois permite 

a participação popular, conferindo maior legitimidade e aumentando a possibilidade de eficácia 

da norma. Além disso, de acordo com o artigo 16, III, do Decreto 7.404/2010, as medidas de 

proteção ambiental podem ser ampliadas por meio dos acordos setoriais, nos casos dos 

seguintes resíduos, que já dispõem de regulamentação, editada anteriormente à PNRS, sobre 

sua gestão pós-consumo: (a) agrotóxicos e suas embalagens, assim como outros produtos cujas 

embalagens sejam consideradas resíduos perigosos;29 (b) pilhas e baterias; (c) pneus; e (d) óleos 

lubrificantes. 

 

 

3. Dos acordos setoriais firmados 

 

De acordo com o site do Sistema Nacional de Informações Sobre Resíduos Sólidos 

(SINIR), foram criados cinco grupos de trabalhos temáticos (GTT) pelo Comitê Orientador: (a) 

embalagens plásticas de óleos lubrificantes; (b) lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e 

mercúrio e de luz mista; (c) produtos eletroeletrônicos e seus componentes; (d) embalagens em 

geral; (e) e resíduos de medicamentos e suas embalagens. Os cinco grupos de trabalhos 

temáticos já apresentaram Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE),30 que 

dependem de prévia aprovação pelo Comitê Orientador, para que seja publicado o edital de 

chamamento, prévio à celebração dos acordos setoriais.31 

Apesar de a PNRS estar comemorando seu sexto aniversário e até o presente momento 

já terem sido realizados cinco EVTEs, apenas três acordos setoriais foram assinados e 

publicados, versando sobre: (a) embalagens plásticas de óleo lubrificante; (b) lâmpadas 

fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; (c) embalagens em geral.32 

                                                           
28 O CORI é regulamentado pelos arts. 33 e 34 do Decreto 7.404/2010. É composto pelos Ministros de Estado: do 

Meio Ambiente; da Saúde; Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; Fazenda.   
29 Observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas. 
30 Os EVTEs são estudos consistentes, detalhados e complexos que versam especialmente sobre questões técnicas. 

Os EVTEs são bem gerais no que diz respeito à identificação de atores e responsáveis pelos custos de prevenção 

e internalização de externalidades ambientais negativas. Isso ocorre pois visam, mais especificamente, a 

demonstrar a possibilidade de haver um acordo setorial que verse sobre a logística reversa de determinado resíduo, 

havendo maior foco nas questões técnicas. 
31 SINIR. Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. Disponível em < 

http://sinir.gov.br/web/guest/logistica-reversa>. Acesso em 23 mar. 2016. 
32 Os acordos setoriais para “Produtos Eletroeletrônicos e seus Componentes” e “Descarte de Medicamentos” ainda 

estão em negociação, sendo a próxima etapa a de Consulta Pública. Porém, apenas o primeiro já teve uma proposta 

unificada (recebida em janeiro de 2014), além de mais quatro consideradas viáveis, enquanto o segundo ainda tem 

três propostas de acordo setorial, recebidas até abril de 2014, aguardando negociação. Ao Poder Público caberia o 

papel de principal articulador dos arranjos sociais e produtivos, convergindo interesses de modo a atingir os 

http://sinir.gov.br/web/guest/logistica-reversa
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A negociação para celebração do acordo setorial é um procedimento complexo, que 

envolve diversos atores,33 e que demora para ser assinado e publicado. Um exemplo é o relativo 

às “embalagens em geral”, o mais recente. Seu último andamento na parte de “Editais de 

Acordos Setoriais” foi em fevereiro de 2012, com um “Edital de Chamamento para a elaboração 

de Acordo Setorial para implantação da Logística Reversa de Embalagens”, sendo que apenas 

no segundo semestre de 2015 o texto do tal acordo foi publicado no site do SINIR. Outro 

problema que se observou consiste em reiteradas prorrogações nos prazos para apresentação de 

propostas dos acordos, aumentando a demora para a publicação desses importantes 

instrumentos. O acordo que versa sobre medicamentos, por exemplo, ainda está com três 

propostas de acordo setorial em negociação (desde 2014), aguardando consulta pública, o que 

leva a crer numa possível demora de até alguns anos para sua assinatura e publicação, mesmo 

com um estudo de viabilidade consistente e propostas viáveis de acordo.  

Ainda assim, acredita-se que o acordo setorial é um mecanismo importante para 

implementar a responsabilidade ambiental pós-consumo. Convidar os principais interessados 

para construir conjuntamente os compromissos ambientais que serão assinados é uma iniciativa 

salutar. Entretanto, as evidências apuradas indicam que o instrumento precisa ser implementado 

com maior celeridade.  

Além disso verificou-se que também existem sistemas de logística reversa implantados 

por meio de outras tratativas legais, isto é, sem assinatura de acordo setorial, a exemplo dos 

seguintes: (a) pneus (Res. CONAMA 416/2009); (b) agrotóxicos e suas embalagens (Lei 

7.802/1989, Decreto 4074/2002 e Res. CONAMA 465/2014); (c) óleo lubrificante usado ou 

contaminado (Res. CONAMA 362/2005); (d) pilhas e baterias (Res. CONAMA 401/2008).34 

É curioso notar, a partir desses dados, que, apesar das críticas, os sistemas de logística 

reversa implementados por meio de acordos setoriais e de outras tratativas legais, de certa 

forma, se complementam. Pode-se dizer que o Poder Público conseguiu estabelecer sistemas de 

logística reversa para os seguintes resíduos: (a) embalagens plásticas de óleo lubrificante; (b) 

lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; (c) embalagens em geral; 

(d) pneus; (e) agrotóxicos e suas embalagens; (f) óleo lubrificante usado ou contaminado; (g) 

pilhas e baterias. 

No entanto, somente a partir da verificação dos dados disponíveis sobre a destinação 

adequada desses resíduos é que se pode avaliar se os sistemas de logística reversa têm obtido 

resultados práticos ou se só se restringem ao âmbito jurídico, destituídos de eficácia social. 

Assim, na sequência, avaliou-se o nível de implementação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, em especial por meio do instrumento da logística 

                                                           
objetivos da PNRS e das metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Desse modo, devem fiscalizar e monitorar 

os acordos setoriais e a sua efetiva implementação. Há uma relação trilateral entre poder público, setor empresarial 

e coletividade, o que faz total sentido, visto que os acordos setoriais versam sobre serviços de interesse geral, da 

coletividade. “Estudo de viabilidade técnica e econômica para implantação da logística reversa por cadeia 

produtiva Componente Produtos e embalagens pós-consumo (SINIR. Sistema Nacional de Informações sobre a 

Gestão dos Resíduos Sólidos. Disponível em < http://sinir.gov.br/web/guest/logistica-reversa>. Acesso em 23 mar. 

2016). 
33 De forma geral, poderíamos dividir os atores em quatro categorias: Poder Público; setor empresarial ligado à 

produção e importação; setor empresarial ligado ao comercio e distribuição; consumidores finais. O acordo setorial 

aponta as tarefas e indica as responsabilidades de cada ator, conforme a capacidade de cada um. Por exemplo, na 

6ª cláusula do Acordo sobre Embalagens em Geral (Das Responsabilidades), é dito expressamente que cabe aos 

Fabricantes e Importadores de produtos comercializados em embalagens dar destinação ambientalmente adequada 

às embalagens, sendo eles responsáveis pela montagem de toda a estrutura necessária para tal, mediante ações 

conjuntas ou isoladas. Desse modo, uma empresa fictícia X, signatária deste acordo, poderia responder pelos danos 

ambientais causados pela embalagem de um produto seu, mesmo que ele tenha passado por diversos outros atores 

da cadeia de produção antes de ser eventualmente descartado de forma incorreta. 
34 SINIR. Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. Disponível em 

<http://sinir.gov.br/web/guest/logistica-reversa>. Acesso em 23 mar. 2016. 

http://sinir.gov.br/web/guest/logistica-reversa
http://sinir.gov.br/web/guest/logistica-reversa
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reversa, verificando quais são as dificuldades que têm sido enfrentadas e tentando apontar quais 

as soluções possíveis para garantir a concretização da responsabilidade compartilhada. 

 

 

4. Termos de Compromisso na Região Sudeste 

 

Outro instrumento que o Poder Público tem a sua disposição e que apresenta potencial 

para implementação da logística reversa e concretização do princípio do poluidor-pagador é o 

termo de compromisso.  

O termo de compromisso previsto na PNRS não se confunde com o termo de 

ajustamento de conduta.35 Embora a Lei 12.305/2010 não traga a definição do termo de 

compromisso, pode-se afirmar que se trata de um ato de natureza contratual, firmado entre o 

Poder Público e o setor empresarial.36 

Conforme o artigo 32 do Decreto 7.404/2010, o Poder Público poderá celebrar termos 

de compromisso com os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes de óleos 

lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes; produtos eletroeletrônicos e 

seus componentes; produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, 

e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do 

impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. 

Além da legislação federal, definiu-se nesta fase da pesquisa a região sudeste como 

objeto de estudo, para se averiguar as leis estaduais e os termos de compromisso firmados até 

o momento, pelo fato de esta região ser a com maior Produto Interno Bruto (PIB)37 e portanto, 

presumindo-se, com a maior produção de resíduos pós consumo. 

O Estado de São Paulo, em 16 de março de 2003 instituiu a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos (PERS/SP), por meio da Lei estadual 12.300, contemplando o termo de 

compromisso como instrumento de implementação da política.38 Portanto, antes mesmo da 

edição da própria PNRS e antes da possibilidade de assinatura de acordos setoriais. A 

regulamentação da PERS/SP se deu através do Decreto Estadual 54.645/2009 e, desde 2011, a 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e a 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado firmaram 10 termos de compromissos39 com entidades 

– sindicatos e associações – assim como com empresas diretamente com o objetivo de 

acompanhamento de sistemas em escala piloto.40 

                                                           
35  A própria PNRS discriminou em seu artigo 8o, XVIII que são seus instrumentos, dentre outros, os termos de 

compromisso e os termos de ajustamento de conduta. 
36  Conforme os termos do artigo 33, §1° e §3°, na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e 

termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput do 

artigo 33 serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos 

demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e 

ao meio ambiente dos resíduos gerados. Além disso, o Decreto 7.404/2010, em seu artigo 32 prevê que o Poder 

Público poderá celebrar termos de compromisso com os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, 

visando o estabelecimento de sistema de logística reversa. 
37 <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2012/default_xls_2002_2012.shtm>. 

Acesso em 12 jul. 2016. 
38 Nos termos do artigo 4º, VI, da PERS/SP, o termo de compromisso é um dos instrumentos da Política Estadual 

de Resíduos Sólidos. 
39 Embalagens de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria, Cosméticos, de Limpeza e Afins; Pilhas e Baterias 

Portáteis; Embalagens de Agrotóxicos; Embalagens Plásticas Usadas de Lubrificantes; Pneus Inservíveis; 

Aparelhos de Telefonia Móvel Celular e seus respectivos Acessórios; Óleos Lubrificantes; Óleo Comestível 

(associação); Baterias Automotivas Chumbo-ácido; Filtros Usados de Óleo Lubrificante Automotivo 
40 Disponível em <http://cetesb.sp.gov.br/logisticareversa/termos-de-compromisso-de-logistica-reversa/.> Acesso 

em 12 jul. 2016. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2012/default_xls_2002_2012.shtm
http://cetesb.sp.gov.br/logisticareversa/termos-de-compromisso-de-logistica-reversa/
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No Estado do Rio de Janeiro, a principal norma jurídica que regulamenta a logística 

reversa é a Lei estadual 4.191/2003, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(PERS/RJ) e também traz a previsão da assinatura de termos de compromisso em âmbito 

estadual. No entanto, até julho de 2016, apenas um termo de compromisso foi assinado pelo 

Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2012. Trata-se do termo de compromisso para 

responsabilidade pós-consumo de embalagens plásticas usadas de lubrificantes.41 

Já o Estado de Minas Gerais instituiu sua atual Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(PERS/MG) pela Lei estadual 18.031/2009, regulamentada pelo Decreto. 45.181/2009. É 

importante mencionar a Deliberação Normativa COPAM 188/2013, que estabelece diretrizes 

gerais e prazos para publicação dos editais de chamamento público de propostas de sistemas de 

logística reversa no Estado de Minas Gerais, para os seguintes resíduos: (a) pneus, em 2013; (b) 

pilhas e baterias, em 2014; (c) equipamentos eletroeletrônicos, em 2015; e (d) lâmpadas 

fluorescentes, de vapor de sódio, vapor de mercúrio, outros vapores metálicos, de luz mista e 

lâmpadas especiais que contenham mercúrio, em 2015. Porém, tem-se notícia de que, até o 

momento, foi assinado um único Termo de Compromisso, o relativo à logística reversa de 

embalagens plásticas usadas de óleo lubrificante.42 

Também em 2009, o Espírito Santo editou sua Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(PERS/ES), por meio da Lei estadual 9.264, porém sem posterior regulamentação.  Não há na 

lei a previsão de termos de compromisso, mas sim de acordos voluntários por setores da 

economia.43 Em 2014, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) 

do Espírito Santo lançou o Edital de Chamamento Público 02/2014,44 com o objetivo de receber 

propostas de Programas de Logística Reversa para setores empresariais responsáveis pela 

cadeia de produtos cujos resíduos são considerados de significativo impacto ambiental, porém 

não foi possível verificar junto às fontes oficiais o Estado se houve como resultado a assinatura 

de algum termo do compromisso. 

A análise da região Sudeste demonstrou que o Estado de São Paulo se destaca como 

pioneiro, tanto na regulamentação através da legislação estadual do tratamento de resíduos 

sólidos, como na utilização de termos de compromisso como instrumento para implementação 

da logística reversa, sendo o Estado com maior número de termos de compromisso assinados 

até o momento. Em todos os casos, no entanto, existe um grande lapso temporal entre a criação 

da PERS e a efetiva assinatura de termos de compromisso, não tendo sido possível nesta 

pesquisa averiguar os resultados concretos decorrentes da assinatura destes termos. 

 

 

5. Logística reversa e seus resultados práticos 

 

Esta não é uma pesquisa puramente teórica. Foram feitas investigações empíricas em 

busca de dados sobre destinação final adequada de resíduos especiais pós-consumo e acordos 

                                                           
41 Este termo de compromisso busca garantir a implementação do sistema de logística reversa de embalagens 

plásticas de óleos lubrificantes, concretizando a responsabilidade pós-consumo e a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos entre os principais atores na cadeia de produção deste resíduo especial pós-

consumo. O termo apresenta definições; descreve como funciona o sistema; esclarece quais os compromissos de 

cada parte, do Poder Público e dos fabricantes, distribuidores e comerciantes; especifica as responsabilidades dos 

comerciantes varejistas, dos comerciantes atacadistas, dos fabricantes e importadores; estipula as metas do sistema; 

define as condições de acompanhamento e do controle da implantação; e aponta as penalidades para quem 

descumprir o pactuado.  Disponível em 

<http://www.joguelimpo.org.br/arquivos/legislacao/rio_de_janeiro_tc.pdf>. Acesso em 12 jul. 2016. 
42 Disponível em <http://www.joguelimpo.org.br/arquivos/legislacao/minas_gerais_tc.pdf >. Acesso em 12 jul. 

2016. 
43 PERS/ES, Artigo 5o, VII 
44 Disponível em <http://www.felsberg.com.br/wp-content/uploads/2014/11/FELSBERG-Edital-de-

Chamamento-Público-nº-002_2014-Log%C3%ADstica-Reversa-SEAMA_ES.pdf>. Acesso em 12 jul. 2016. 

http://www.joguelimpo.org.br/arquivos/legislacao/rio_de_janeiro_tc.pdf
http://www.joguelimpo.org.br/arquivos/legislacao/minas_gerais_tc.pdf
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setoriais firmados.45 A escolha pelas fontes dos dados não foi aleatória: teve por critério 

identificar os principais atores envolvidos na produção e gestão dos resíduos e as entidades 

responsáveis por manter uma base de dados relacionada ao tema. 

Uma das primeiras dificuldades que se apresentou foi a falta de uniformidade e 

padronização nos dados divulgados sobre a destinação final adequada de cada resíduo especial 

pós-consumo. 

A busca pelos dados teve como ponto de partida o relatório Panorama dos Resíduos 

Sólidos no Brasil do ano de 2014, elaborado pela Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE)46. Este relatório traz uma visão pessimista 

e apresenta críticas sobre os impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado de 

resíduos contaminando solo, água, ar e pessoas com efeitos não controláveis que geram custo 

maiores a cada ano para adoção de medidas de controle e remediação. 

Além do relatório supra mencionado, buscaram-se informações também nas fontes por 

ele citadas. Investigou-se nessas fontes a quantidade produzida (quando disponível) dos 

resíduos delimitados nesta pesquisa a partir de 2011 até os dados mais atuais, assim como sua 

destinação, observando especialmente o percentual da sua destinação adequada, em especial 

reciclagem e disposição em aterro sanitário. Constatou-se que esses dados mostram, sobretudo, 

a capacidade de reciclagem da indústria e o seu crescimento ao longo dos anos. No entanto, 

apresentam quase nenhuma informação sobre a destinação para aterros sanitários (disposição 

final adequada) e, por consequência, informação nenhuma sobre a destinação incerta, ou mesmo 

inadequada (vazadouros a céu aberto ou aterros controlados). Em razão da diversidade de 

fontes, formas de apuração e de demonstração dos dados, foi significativa a dificuldade no 

processamento dessas informações. Com efeito, verificou-se que seria interessante se houvesse 

um relatório padrão demonstrando anualmente (a) produção; (b) destinação adequada – em 

valores absolutos e percentuais – de resíduos por meio da reciclagem (ou reutilização) e da 

disposição final em aterro sanitário (ou outras formas de destinação final adequada). 

Apresenta-se abaixo uma tabela com o resultado condensado sobre o qual discorre-se 

nos próximos parágrafos. As células em branco são dados de pesquisa que indicam as 

informações que não foram encontradas. 

 

                                                           
45 ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(www.abrelpe.org.br), ANIP – Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (www.anip.com.br), 

RECICLANIP – Entidade do sistema ANIP (www.reciclanip.org.br), IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (www.ibama.gov.br), SINIR – Sistema Nacional de Informações 

Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (www.sinir.gov.br), INPEV – Instituto Nacional de Processamento de 

Embalagens Vazias (www.inpev.org.br), SINDICOM – Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de 

Combustíveis e de Lubrificantes (www.sindicom.com.br), ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica 

e Eletrônica (www.abinee.org.br), ABILUMI – Associação Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação 

(www.abilumi.org.br),  ABILUX – Associação Brasileira da Indústria de Iluminação (www.abiux.com.br), CNC 

– Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (www.cnc.org.br),  Sindirrefino – Sindicato 

Nacional da Indústria do Rerrefino de Óleos Minerais (www.sindirrefino.org.br), ABIPET – Associação Brasileira 

da Indústria do Pet (www.abipet.org.br), ABIPLAST – Associação Brasileira da Indústria do Plástico 

(www.abiplast.org.br), ABAL – Associação Brasileira do Alumínio (www.abal.org.br), BRACELPA – 

Associação Brasileira de Celulose e Papel (www.bracelpa.org.br), Ministério do Meio Ambiente 

(www.mma.gov.br) e CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem (www.cempre.org.br). 
46 Disponível em < www.abrelpe.org.br>. Acesso em 23 mar. 2016. 

http://www.abrelpe.org.br/
http://www.anip.com.br/
http://www.reciclanip.org.br/
http://www.sinir.gov.br/
http://www.inpev.org.br/
http://www.sindicom.com.br/
http://www.abinee.org.br/
http://www.abilumi.org.br/
http://www.abiux.com.br/
http://www.cnc.org.br/
http://www.sindirrefino.org.br/
http://www.abiplast.org.br/
http://www.abal.org.br/
http://www.bracelpa.org.br/
http://www.mma.gov.br/
http://sinir.gov.br/web/guest/logistica-reversa
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A partir das fontes47 mencionadas na tabela, iniciou-se a investigação.  

                                                           
47 Os sites abaixo foram consultados no período de 13/03/2016 e 15/03/2016. 

(1) http://www.anip.org.br/arquivos/producao_vendas.pdf 

(2) http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2014.pdf 

(3) http://www.ibama.gov.br/phocadownload/category/4?download=9649%3Arelatorio-pneumaticos-2014. 

(4) http://www.sinir.gov.br/documents/10180/20016/01_RELATORIO_PROGRAMA_JOGUE_LIMPO.pdf 

(5) http://www.sinir.gov.br/web/guest/oleo-lubrificante-usado-ou-contaminado-oluc- 

(6) http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/controle-de-residuos 

(7) https://servicos.ibama.gov.br/ctf/ 

(8) http://www.anp.gov.br/?id=2884 

(9) http://www.anp.gov.br/?pg=74875&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&1457913386003 

(10) http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=anp:10.1048/enu 

(11) http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2009/junho/ranp%2018%20-

%202009.xml?f=templates$fn=default.htm&sync=1&vid=anp:10.1048/enu 

(12) http://www.sindicom.com.br/#conteudo.asp?conteudo=97&id_pai=104&targetElement=leftpart 
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O primeiro resíduo especial pós-consumo analisado foi o pneu. Conforme o Relatório 

de Pneumáticos 2015 (apresenta dados relativos ao ano de 2014), que atende à Resolução 

Conama 416/2009, disponibilizado pelo IBAMA, foi possível encontrar dados sobre sua 

produção e destinação.48  O relatório trata, inicialmente, do mercado de reposição, que é 

determinado a partir da declaração da produção e importação de pneus novos realizados pelos 

fabricantes e importadores. Esse cálculo deduz as exportações e os pneus enviados para as 

montadoras de veículos do valor total.49 A equação que trata do mercado de reposição, 

conforme citado no relatório, é: 

50 

 

Constatou-se que, ao longo de 2014, a quantidade de pneus colocados no mercado de 

reposição foi de 797,2 kton (mil toneladas). Deste total, aplicada a perda de 30% sobre o peso 

dos pneus usados, a meta de destinação comporia o número de 558,1 kton. De acordo com o 

relatório, a destinação adequada de pneus,51 no ano de 2014, foi de 544,7 kton, correspondendo 

                                                           
(13) http://www.sindirrefino.org.br 

(14) http://www.abipet.org.br/index.html?method=mostrarDownloads&categoria.id=3 

(15) http://www.abiplast.org.br/site/reciclagem 

(16) http://www.abiplast.org.br/site/meio-ambiente 

(17) http://www.abiplast.org.br/site/estatisticas 

(18) http://www.abal.org.br/estatisticas/nacionais/reciclagem/total-aluminio/ 

(19) http://www.abal.org.br/estatisticas/nacionais/reciclagem/latas-de-aluminio/ 

(20) http://bracelpa.org.br/bra2/sites/default/files/public/relsustenta/Bracelpa_PDF_Navegavel_PORT_Final.pdf 

(21) http://bracelpa.org.br/bra2/sites/default/files/estatisticas/booklet.pdf 

(22) http://www.sinir.gov.br/web/guest/pilhas-e-baterias 

(23) http://www.abinee.org.br/ 

(24) http://www.gmcons.com.br/gmclog/admin/VisualizarPostosMapaCliente.aspx 

(25) http://www.abilumi.org.br/ 

(26) http://www.abilux.com.br/informes/046_Informa.html 

(27) http://www.cnc.org.br/ 

(28) http://www.abiplast.org.br/site/meio-ambiente/coalizao-embalagens-texto-assinado-do-acordo-setorial-de-

embalagens 

(29) http://www.sinir.gov.br/web/guest/embalagens-em-geral 

(30) http://www.sinir.gov.br/documents/10180/13560/EVTE_ELETROELETRONICO/ 

(31) http://www.sinir.gov.br/documents/10180/13560/EVTE-MEDICAMENTOS/91d54031-327c-43a4-8246-

9a0128bc10b4 

(32) http://www.mma.gov.br/images/editais_e_chamadas/SRHU/2013/edital_02_2013_chamamento_medicame 

ntos_logistica_reversa.pdf 

(33) http://www.sinir.gov.br/documents/10180/15303/EDITAL_PRORROGACAO_MEDICAMENTOS/ 
48 Relatório de Pneumáticos 2015. Disponível em 

<http://www.ibama.gov.br/phocadownload/category/4?download=10569%3Arelatoriopneumaticos2015>. 

Acesso em 18 fev. 2016. 

49 De acordo com a resolução mencionada, é necessário que cada pneu colocado no mercado de reposição tenha 

como contrapartida o pneu usado recolhido numa proporção de um para um nos casos de pneus com mais de dois 

quilos. No entanto, para estabelecer a meta de destinação a ser cumprida considera-se uma perda de 30% do volume 

da venda no retorno do pneu decorrente do uso durante sua vida útil. 
50 Relatório de Pneumáticos 2015. Disponível em 

<http://www.ibama.gov.br/phocadownload/category/4?download=10569%3Arelatoriopneumaticos2015>. 

Acesso em 18 fev. 2016. 
51 A principal forma de destinação adequada de pneus é por meio da reciclagem. A reciclagem é composta por (a) 

coprocessamento - utilização dos pneus inservíveis em fornos de clínquer como substituto parcial de combustíveis 

e como fonte de elementos metálicos; (b) laminação - fabricação de artefatos de borracha; (c) granulação - processo 
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a 97,6%. Este é um resultado bastante positivo, demonstrando o potencial desta estratégia de 

reposição e recolha na razão de 1:1. Esse dado sugere que seria interessante usar essa estratégia 

em outros sistemas de logística reversa. 

Um dado curioso chamou a atenção: o acompanhamento da destinação é feito 

separando-se os fabricantes dos importadores, sendo que os fabricantes de pneus atingiram a 

meta de destinação em 107,9%. Ora, o fato de o fabricante ter superado a meta dos 100% levanta 

questionamentos sobre a razão deste excesso, fazendo supor que, ou os 30% atribuídos ao 

desgaste podem estar superestimados ou então que o fabricante, por problemas no 

acompanhamento e controle, pode estar contabilizando em sua meta a destinação de pneus 

importados.  

Este índice de 97,6% de destinação final adequada dos pneus é um resultado animador, 

especialmente se comparado com os demais tipos de resíduos. Entretanto, ainda restaram, no 

ano de 2014, 2,4% de pneus com destinação incerta. Parece pouco em termos percentuais, mas 

trata-se do equivalente a 19,1 kton de pneus que podem estar – e devem estar – gerando impacto 

socioambiental negativo. Outra curiosidade é que a logística reversa de pneus, cujo resultado é 

o mais satisfatório se comparado com os demais resíduos especiais pós-consumo, não conta 

nem com estudo de viabilidade nem com acordo setorial assinado nos arquivos disponibilizados 

pelo SINIR.52 É a Resolução CONAMA 416/200953 que dispõe especificamente sobre a 

implantação desse sistema de logística reversa. O mesmo raciocínio se aplica à logística reversa 

das embalagens de agrotóxicos, já reguladas pela Lei Federal 7.802/1989 (alterada pela Lei 

9.974/2000) e pelo Decreto Federal 4.074/2002, que também não possui acordo setorial 

assinado nem estudo de viabilidade.  

O segundo resíduo especial pós-consumo avaliado foram as embalagens vazias de 

agrotóxicos. As informações da logística reversa sobre esses resíduos tem como fonte principal 

o site do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV),54 que traz 

informações interessantes, em especial sobre reciclagem e incineração. Estes relatórios 

mostram, ainda, quais produtos são fabricados após a reciclagem das embalagens. O mesmo 

documento, entretanto, é muito pobre em números. O INPEV traz no seu relatório apenas a 

quantidade de toneladas destinadas adequadamente, não abrindo sequer a exata forma de 

destinação da referida quantidade.55 Não foi possível encontrar informações sobre a coleta ou 

destinação adequada dos agrotóxicos vencidos ou dos resíduos do próprio agrotóxico. 

O estudo sobre a destinação final adequada prosseguiu com a análise do terceiro resíduo 

especial pós-consumo: as embalagens de óleo lubrificante. A busca de dados iniciou-se no site 

da ABRELPE, no relatório Panorama 2014, que trazia única e exclusivamente a informação de 

embalagens de óleos lubrificantes coletadas e destinadas, em milhões de unidades nos anos de 

                                                           
de fabricação de borracha moída em diferente granulometria, com separação e aproveitamento de aço; (d) 

regeneração da borracha - processo de desvulcanização da borracha. O coprocessamento e a granulação 

correspondem a 88% da destinação dos pneus do mercado de reposição. Fonte: Relatório de Pneumáticos 2015. 

Disponível em 

<http://www.ibama.gov.br/phocadownload/category/4?download=10569%3Arelatoriopneumaticos2015>. 

Acesso em 18 fev. 2016. 
52 SINIR: Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. Disponível em < 

www.sinir.gov.br>. Acesso em 13 mar. 2016. 
53 Anteriormente, dispunham sobre o assunto as Resoluções CONAMA 258/99 e 301/2002. 
54 INPEV. Disponível em <www.inpev.org.br>. Acesso em 13 mar. 2016. 
55 O mesmo relatório menciona genericamente que o Brasil é referência na logística reversa de embalagens vazias 

de agrotóxicos, com 94% de destinação ambientalmente correta de embalagens plásticas primárias (as que entram 

em contato direto com o produto) e com “80% das embalagens comercializadas” não sendo possível ao pesquisador 

entender a diferença entre os 94% e os 80% e, tampouco, embasando com números de produção das embalagens 

a análise do percentual de destinação ambientalmente correta. Não fica claro também se os números apresentados 

como quantidade destinada em toneladas referem-se aos 94% ou aos 80% das embalagens primárias ou 

comercializadas, respectivamente. 

http://www.sinir.gov.br/
http://www.inpev.org.br/
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2011 e 2014 (sem informações sobre os anos de 2012 e 2013). Foram também buscadas 

informações no Instituto Jogue Limpo,56 que serviu de fonte para o Panorama. Lá, porém, 

nenhuma informação ou relatório existe com as informações buscadas, que seriam a quantidade 

produzida, a quantidade reciclada e respectiva relação percentual. Foi possível obter dados, no 

entanto, no site do SINIR. Encontrou-se ali o Relatório do Programa Jogue Limpo (2013) 

produzido pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e 

Lubrificantes (SINDICOM),57 de onde se obteve informações sobre o volume coletado em 

toneladas, porém não o volume produzido ou o reciclado, no período de 2011 a 2013; neste 

mesmo relatório, o ano de 2014 não estava disponível. Havia também a informação do volume 

coletado em milhões de embalagens e verificou-se diferenças entre o número deste relatório e 

o apresentado pela ABRELPE.58 Importante mencionar que, em 2013, apenas 38% da meta de 

coleta seletiva em municípios foi atingida, sendo que a proposta é chegar a 100% em 2016.59 

Seguindo com a busca de informações, acessou-se o site do SINDICOM, que, embora tenha 

uma parte específica para meio ambiente, que direciona para o Portal Domas,60 não 

disponibiliza informações a quem não tem login e senha; tampouco há lugar para se cadastrar 

e obter informações. 

O quarto resíduo especial pós-consumo examinado foi o óleo lubrificante contaminado 

(OLUC). O site do SINIR redirecionou a busca para o site do Ibama.61 Este, por sua vez, não 

dispõe de informações, apenas redireciona para outra página que necessita de login e senha,62 

não havendo campos para o cadastro do usuário. 

O site do SINIR também direciona para o site da Agencia Nacional do Petróleo (ANP),63 

onde foi possível obter relatório sobre a coleta de óleo lubrificante nos anos de 2013, 2012 e 

2011. O relatório de 2013 é bastante simplificado, trazendo apenas: (a) a quantidade 

comercializada, sem especificar a que unidades se refere; (b) o quanto é dispensado de coleta; 

(c) o volume coletado; (d) a porcentagem coletada; e (e) a meta legal. Não esclarece, além da 

questão das unidades, do que se trata a quantidade dispensada de coleta, nem se o volume 

coletado corresponde ao descarte correto ou à reciclagem; tampouco dá pistas sobre o que seria 

a coluna situação legal descrita no relatório supra mencionado.64  

                                                           
56 Instituto Jogue Limpo. Disponível em <www.joguelimpo.org.br>. Acesso em 13 mar. 2016. 
57 SINDICOM. Disponível em <www.sindicom.com.br>. Acesso em 13 mar. 2016. 
58 Como exemplo cita-se que, com referência ao ano de 2009, o Relatório do Programa Jogue Limpo descrevia a 

coleta de 10,5 milhões de embalagens, ao passo que o Panorama 2014 da ABRELPE descrevia a coleta de 14 

milhões. Tal divergência foi verificada também no ano de 2011, com a indicação de 44 milhões de embalagens 

coletadas no Relatório do Programa Jogue Limpo, enquanto que o da ABRELPE falava em 40 milhões. Por estas 

divergências, e pelo relatório do Programa Jogue Limpo constar como fonte oficial o site do SINIR, optou-se por 

utilizar somente o relatório do Programa Jogue Limpo, que não oferecia informações para o ano de 2014. 
59 SINIR. Disponível em 

<http://www.sinir.gov.br/documents/10180/20016/01_RELATORIO_PROGRAMA_JOGUE_LIMPO.pdf>. 

Acesso em 13 mar. 2016. 
60 SINDICOM. Disponível em <www.portal-domas.com.br>. Acesso em 13 mar. 2016. 
61  IBAMA. Disponível em <http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/controle-de-residuos>. Acesso em 13 

mar. 2016. 
62 IBAMA. Disponível em < https://servicos.ibama.gov.br/ctf/ >. Acesso em 13 mar. 2016. 
63  ANP. Disponível em <http://www.anp.gov.br/?id=2884 >. Acesso em 13 mar. de 2016. 
64 Os relatórios de 2011 e 2012 mencionam que os óleos lubrificantes dispensados de coleta estão relacionados no 

artigo 15, §1º da Resolução ANP nº 17/09 e no artigo 25 da Resoluções ANP nº 18/09.64 Tratam-se de óleos 

lubrificantes de proteção temporária e de exportação, incluindo aqueles incorporados em máquinas e equipamentos 

destinados à exportação. 

http://www.joguelimpo.org.br/
http://www.sindicom.com.br/
http://www.sinir.gov.br/documents/10180/20016/01_RELATORIO_PROGRAMA_JOGUE_LIMPO.pdf
http://www.portal-domas.com.br/
http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/controle-de-residuos
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/
http://www.anp.gov.br/?id=2884
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O quinto passo foi verificar os resíduos especiais pós-consumo de PET,65 resíduos 

plásticos,66 alumínio67 e papel68. A investigação teve o relatório Panorama da ABRELPE como 

ponto de partida. As associações apontadas pelo mencionado relatório trouxeram ainda menos 

dados que os apurados na pesquisa dos resíduos de pneus, embalagens de agrotóxicos, 

embalagem de óleo lubrificante e óleo lubrificante usado ou contaminado. 

O sexto passo foi buscar por informações sobre a destinação adequada de pilhas e 

baterias, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio de luz mista, embalagens em 

geral e medicamentos. Pilhas e baterias já constam como tendo implantado o sistema de 

logística reversa no site do SINIR.69 Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio de 

luz mista também contam com acordo setorial, assinado em 27/11/2014, publicado no Diário 

Oficial da União em 12/03/2015 e válido até 27/11/2016.70 Embalagens em geral contam com 

acordo setorial assinado em 25/11/2015, com prazo de dois anos para implementação.71 Por 

fim, medicamentos contam apenas com estudo de viabilidade e três propostas de acordo setorial 

recebidas até abril de 2014.72 e 73 O caso que gera maior estranheza é o de pilhas e baterias, cujo 

recolhimento é regulamentado desde 1999, primeiro pela Resolução CONAMA 257/1999, 

posteriormente substituída pela Resolução CONAMA 401/2008, e que, segundo o SINIR, já 

possuem sistema de logística reversa implantada. Logo, já deveriam ter a informação dos dados 

de coleta e disposição sendo informados para consulta pública. 

O último passo deste trabalho foi procurar o panorama dos resíduos sólidos no Brasil, 

produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A finalidade foi cotejar 

o percentual de resíduos sólidos que tem destinação final adequada com dados relativos ao 

volume de resíduos pós-consumo produzidos – coletados ou não – para se ter uma noção da 

magnitude do problema. 

 

 

6. Do panorama dos resíduos sólidos no Brasil segundo o IBGE 

 

                                                           
65 Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET). Disponível em <www.abipet.org.br>. Acesso em 13 mar. 

2016.   

66 Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST). Disponível em <www.abiplast.org.br>. Acesso em 

13 mar. 2016. 

67 Associação Brasileira do Alumínio (ABAL). Disponível em <www.abal.org.br>. Acesso em 13 mar. 2016.  

68 Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA). Disponível em <www.bracelpa.org.br>. Acesso em 

13 mar. 2016. 

69 Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Disponível em < www.abinee.org.br >. Acesso 

em 13 mar. 2016. 
70 Associação Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação (ABILUMI). Disponível em 

<www.abilumi.org.br >. Acesso em 13 mar. 2016; Associação Brasileira da Indústria e Iluminação (ABILUX). 

Disponível em <www.abilux.com.br >. Acesso em 13 mar. 2016; Confederação Nacional do Comércio (CNC). 

Disponível em < www.cnc.org.br >. Acesso em 13 mar. de 2016. 
71 Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST). Disponível em <www.abiplast.org.br>. Acesso em 

13 mar. 2016. 
72 SINIR. Estudo de Viabilidade. Disponível em < http://www.sinir.gov.br/documents/10180/13560/EVTE-

MEDICAMENTOS/91d54031-327c-43a4-8246-9a0128bc10b4>. Acesso em 13 mar. 2016; MMA.  Edital de 

chamamento para a elaboração de acordo setorial para implantação de logística reversa. Disponível em 

<http://www.mma.gov.br/images/editais_e_chamadas/SRHU/2013/edital_02_2013_chamamento_medicamentos

_logistica_reversa.pdf)>. Acesso em 13 mar. 2016. 
73 Pesquisa realizada sobre produção e destinação de vidros resultou em nenhuma informação elucidativa 

(Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro (ABIVIDRO). Disponível em 

<www.abividro.org.br >. Acesso em 13 mar. 2016). 

http://www.abipet.org.br/
http://www.abiplast.org.br/
http://www.abal.org.br/
http://www.bracelpa.org.br/
http://www.abinee.org.br/
http://www.abilumi.org.br/
http://www.abilux.com.br/
http://www.cnc.org.br/
http://www.abiplast.org.br/
http://www.sinir.gov.br/documents/10180/13560/EVTE-MEDICAMENTOS/91d54031-327c-43a4-8246-9a0128bc10b4
http://www.sinir.gov.br/documents/10180/13560/EVTE-MEDICAMENTOS/91d54031-327c-43a4-8246-9a0128bc10b4
http://www.mma.gov.br/images/editais_e_chamadas/SRHU/2013/edital_02_2013_chamamento_medicamentos_logistica_reversa.pdf
http://www.mma.gov.br/images/editais_e_chamadas/SRHU/2013/edital_02_2013_chamamento_medicamentos_logistica_reversa.pdf
http://www.abividro.org.br/


Departamento de Direito 

O último relatório do IBGE encontrado versando sobre a destinação dos resíduos sólidos 

data de 2008. Ele traça uma ideia da evolução da destinação e traz um panorama pessimista da 

situação.74 

 

Ano Destinação Final dos Resíduos Sólidos, por unidades de destino 

dos resíduos (%) 

Vazadouro a céu 

aberto 

Aterro controlado Aterro Sanitário 

1989 88,2 9,6 1,1 

2000 72,3 22,3 17,3 

2008 50,8 22,5 27,7 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico 1989/2008. 

 

É bem verdade que em 19 anos houve uma evolução considerável da destinação final 

adequada para os aterros sanitários, passando de pouco mais de 1,1%, em 1989, para 27,7%, 

em 2008. O resultado final, porém, permanece alarmante. Para onde foram os 63,3% restantes 

de resíduos sólidos não destinados ao aterro sanitário? A título de exemplo, pode-se observar 

que, se 19,1 kton de pneus mencionados acima tem destinação incerta, as evidências parecem 

indicar que esses resíduos acabam sendo descartados em modalidades inadequadas de 

destinação, quais sejam, vazadouros a céu aberto e aterros controlados. Outro dado alarmante 

é que, em 2014, a cobertura nacional da coleta de resíduos sólidos correspondia a 90,6%, ou 

seja, 9,4% desses resíduos nem ao menos são coletados. O percentual de resíduos não coletados 

corresponde a mais de 7 milhões de toneladas de resíduos com destinação final incerta.75  

Esse relatório do IBGE foi publicado em 2008, apenas dois anos antes da edição da 

PNRS. Assim, partindo-se de uma perspectiva otimista, acredita-se que a aplicação articulada 

dessa lei, em conjunto com outros mecanismos jurídicos, como as resoluções do CONAMA e 

o licenciamento ambiental, poderia modificar essa realidade, já que permitem a implementação 

da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos por meio da logística 

reversa. Mas a perspectiva é, todavia, preocupante. Sobre os acordos setoriais, poucos foram 

firmados, sendo que pouco se sabe sobre sua implementação. Sobre a logística reversa, os 

responsáveis não disponibilizam todos os dados necessários. 

 

 

7. Conclusões 

 

A responsabilidade ambiental pós-consumo tem sido mais eficiente no caso de alguns 

dos resíduos pós-consumo regulamentados por meio de lei ou resoluções do CONAMA, tal 

como pneus; agrotóxicos e suas embalagens; e óleo lubrificante. Porém, as informações 

encontradas são insuficientes à verificação da destinação adequada dos resíduos.  Não se 

encontraram informações sobre a destinação final adequada dos seguintes resíduos especiais 

pós-consumo: pilhas e baterias; lâmpadas; embalagens em geral; produtos eletrônicos; 

medicamentos. 

                                                           
74 O relatório “Indicadores de desenvolvimento sustentável – Brasil 2015”, elaborado pelo IBGE, traz alguns 

índices de reciclagem até o ano de 2012. Entretanto, esses dados dizem respeito a apenas algumas atividades 

industriais selecionadas. Não traça um panorama geral. Acesso em 

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94254.pdf>. Acesso em 06 abr. 2016. 
75 ABRELPE. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2014. Disponível em 

<http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2014.pdf>. Acesso em 06 abr. 2016. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94254.pdf
http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2014.pdf
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Existe legislação estadual que trata de resíduos sólidos anteriores à PNRS nos estados 

do Sudeste, porém a sua implementação através da assinatura de termos de compromisso com 

os setores produtivos ainda é muito recente, não tendo sido possível avaliar sua efetividade na 

destinação adequada dos resíduos pós-consumo da região. Ao mesmo tempo, os acordos 

setoriais assinados são promissores, porém também recentes, não havendo informações 

suficientes sobre sua implementação.  

A falta de informações, somada ao baixo percentual de destinação final adequada, 

sugere que a implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

tem sido incipiente e insatisfatória, afrontando o princípio do poluidor-pagador e sua busca pela 

internalização das externalidades ambientais negativas. 

Os mecanismos previstos na PNRS são importantes para concretizar a responsabilidade 

ambiental pós-consumo. Contudo, diante dos resultados obtidos, devem ser explorados outros 

caminhos, como, por exemplo, o licenciamento ambiental, para uma maior concretização da 

faceta preventiva do princípio do poluidor-pagador. 
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