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Política Nacional de Resíduos Sólidos

Art. 33º - Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;

II - pilhas e baterias;

III - pneus;

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio 

e de luz mista;

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

§ 1º- ...São 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.

Como? 

Mediante regulamento,  

acordo setorial ou termo 

de compromisso 

(Decreto 7.404/2010)
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SEMA 01/2012 -

Convoca os setores 
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apresentar propostas 
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Lei 17.211/ 2012 
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destinação dos 

medicamentos em 
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Jul

2012

Dez

2012
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Compromisso “Guarda 

Chuva” entre Estado do 

PR e FIEP
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Compromisso 
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Patronais e 

Secretaria do Meio 

Ambiente

Nov

2012

Contexto e primeiras ações



Setor automotivo

Óleo comestível

Baterias automotivas

Pilhas e Baterias

Pneus

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

Produtos eletroeletrônicos e seus componentes

Cigarros

Resíduos da indústria automotiva

Resíduos da construção civil e demolição

Edital de Chamamento SEMA-PR 01/2012



Edital de Chamamento SEMA-PR 01/2012

EMBALAGENS

Alimentos e bebidas

Medicamentos e produtos de uso humano

Medicamentos e produtos de uso veterinário

Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens

Produtos de limpeza e afins

Produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos



Edital de Chamamento SEMA-PR 01/2014

Poliestireno e derivados

Poliuretano, Fibra de vidro e derivados plásticos



Termos de 

Compromisso 

firmados entre 64

Sindicatos 

Patronais e 

Secretaria do Meio 

Ambiente

Contexto e primeiras ações

Dez. 2012 -

Assinatura de 

Termo de 

Compromisso 

“Guarda Chuva”

entre Estado do 

PR e FIEP

Responsabilidades da federação:

a) divulgar e debater o Sistema de Responsabilidade 

Pós-Consumo estabelecido pela PNRS; 

b) organizar reuniões conforme pauta com 

sindicatos filiados;

c) estabelecer uma agenda positiva para discussão 

de medidas que possibilitem a apresentação de um 

cronograma de atividades na 

busca de uma proposta de um 

plano de implementação da 

logística reversa;

Inicialmente 17 Setores:

1. Fumo

2. Construção

3. TIC

4. Automotivo

5. Eletricidade

6. Cerâmica

7. Química

8. Metal Mecânico

9. Borracha

10. Reparação

11. Minerais Não 

Metálicos

12. Têxtil e Vestuário

13. Gráfico

14. Plástico

15. Papel e Celulose

16. Moveleiro / Madeireiro

17. Alimentos



2013

o Mais de 90 reuniões de 

sensibilização de cunho técnico 

(presencial e/ou vídeo) entre 

sindicatos e com o órgão ambiental; 

o Reuniões de elaboração dos 

Planos de Logística Reversa

o Proposta Transversal de Incentivos 

Tributários

2014 15 Dez

2014

Jan-Dez

2014

Elaboração e entrega 

dos Planos de LR ao 

órgão ambiental

Assinatura de 7 

termos de 

compromisso entre 

Sindicatos e Sema 

para 

implementação dos 

planos entregues 2015

Estruturação dos 

Comitês Gestores 

implementação dos 

Planos de LR



Estratégia de Desenvolvimento

SENSIBILIZAÇÃO 
AO TEMA

APOIO TÉCNICO
ELABORAÇÃO 

DO PLANO

ARTICULAÇÃO 
NO ÂMBITO DA 

CADEIA 
PRODUTIVA

IMPLEMENTAÇÃO 
DO PLANO

Consultoria SENAI Meio 

Ambiente/ Contratação do 

SENAI em 12 setores

o Reuniões com sindicatos

o Elaboração de Cartilhas de 

Logística Reversa 



Estratégia de Desenvolvimento

Construção Civil – 4 Sindicatos 

- 1550 empresas – 24/09/2014

Reparação de Veículos – 9 

Sindicatos – 708 empresas -

31/01/2014 

Sineltepar (Prestação de 

Serviços) – 1 Sindicato – 78 

empresas - 31/01/2014

Metalúrgico e Mat. Elétrico – 8 

Sindicatos – 611 empresas –

25/09/2014

Madeira e Móveis – 11 

Sindicatos – 456 empresas -

20/02/2014

Alimentos de Origem Vegetal –

4 Sindicatos – 231 empresas -

08/10/2014

Minerais não metálicos – 5 

Sindicatos – 113 empresas -

25/09/2014

2 setores - Químicos, fármacos e cosméticos e Medicamentos  

1 Sindicato - 66 empresas - 17/12/2014

Setores, empresas e data de entrega dos planos:

TOTAL - 55 sindicatos e 4818 Empresas

Alimentos de Origem Animal –

2 Sindicatos – 61 empresas -

2016

Celulose e Papel – 1 Sindicato 

– 56 empresas – Dez/2016

Têxtil e Vestuário – 9 Sindicatos 

– 888 empresas – em 

andamento



13

LEI 19.294 (13/12/17) - PR

Dispõe sobre o descarte de embalagens recicláveis em pontos comerciais.

Art. 1º Todos os pontos comerciais no Estado do Paraná, exceto micro e pequenas 

empresas, que pratiquem vendas a varejo de produtos que contenham embalagens 

deverão dispor de ao menos uma urna para descarte das mesmas, ao lado dos caixas 

destinados ao pagamento.

§ 2º Entende-se por embalagens os invólucros de papel, isopor (poliestireno expandido 

- EPS), plástico ou quaisquer outros que não contenham resíduos alimentares.

Art. 2º As embalagens descartadas pelos clientes nos pontos comerciais deverão ser 

colocadas à disposição das cooperativas ou órgãos similares de reciclagem.

Art. 3º O descumprimento da presente Lei acarretará em multa de 100 UPF/PR (cem 

Unidades Padrão Fiscal do Paraná) na primeira autuação, acrescida de 50% 

(cinquenta por cento) em caso de reincidência.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação (13/04/18)



ISONOMIA NA LOGÍSTICA REVERSA

Decreto Federal n° 9.177/2017 (24/10/2017)

Estabelece normas para assegurar a isonomia na fiscalização e no cumprimento das 

obrigações imputadas aos fabricantes, aos importadores, aos distribuidores e aos comerciantes 

de produtos, seus resíduos e suas embalagens sujeitos à logística reversa obrigatória.

Os fabricantes, os importadores, os 

distribuidores e os comerciantes de produtos, 

seus resíduos e suas embalagens, objeto de 

logística reversa, não signatários de acordo 

setorial ou termo de compromisso firmado com 

a União, são obrigados a estruturar e 

implementar sistemas de logística reversa, 

consideradas as mesmas obrigações imputáveis 

aos signatários e aos aderentes de acordo setorial 

firmado com a União.



LR - PR – SENSIBILIZAÇÃO
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Avaliação e homologação de parcerias
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 Processo de gestão ainda deficiente;

 NR 10 – Instalações elétricas;

COOPERATIVAS DE CATADORES - DESAFIOS
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 Infraestrutura inadequada: 

 NR 12 – Segurança em máquinas;

 Co-responsabilidade;

 Concorrência;

COOPERATIVAS DE CATADORES - DESAFIOS
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PONTOS DE COLETA - PEV

 Viabilidade econômica no transporte;

 Mistura de resíduos;

 Necessidade de monitoramento;

 Co-responsabilidade;



FIEP

INPAR – Instituto Paranaense de

Reciclagem



INPAR E COALIZÃO



ILOG – Instituto Paranaense de Logística Reversa

CVMR - MARINGÁ CVMR - LONDRINA



Empresas
Sindicatos

PROGRAMA SENAI DE LOGÍSTICA REVERSA

ESTADO DO MS



Edital de 
Chamamento e 
Lançamento do 

PSLR

Assinatura do 
Termo de 

Adesão – Etapa 
de 

Sensibilização

Etapa de 
Sensibilização –

Oficinas

Assinatura do 
Termo de 

Adesão – Etapa 
de Elaboração

Protocolo do 
Termo de 
Adesão -
IMASUL

Elaboração da 
Minuta da 
proposta

Aprovação 
dos 

Sistemas  
pelo 

IMASUL

LINHA DO TEMPO 1ª FASE

1ª Etapa Sensibilização 2ª Etapa Elaboração

LOGÍSTICA REVERSA - ESTADO DO MS



PERS – PR – Desafios na logística reversa

Pontos em discussão:

 Inclusão de novas empresas nos acordos vigentes;

 Participação dos demais elos das cadeias;

 Ausência de informações;

 Relatórios não padronizados;

 Falta de apoio das Prefeituras;



PERS – PR – Desafios na logística reversa

INTEGRAÇÃO ENTRE OS 

ELOS ENVOLVIDOS

 Geradores;

 Prefeituras;

 Cooperativas de 

Catadores;

 Comércio;

 Acordos Setoriais;

 Ministério Público;

 Órgãos Ambientais;

 Consumidor final;



Incentivo ou cobrança junto ao consumidor

PERS – PR – Desafios na logística reversa



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Elcio Herbst
Elcio.herbst@sistemafiep.org.br

“O homem deve criar as 
oportunidades e não 
somente encontra-las” 
(Francis Bacon)


