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IMPLICAÇÕES E SOLUÇÕES PARA O SETOR DE
HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS



2



3

Prefácio

A Idade da

RAZÃO

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Lei 12.305/10 – Decreto 7.404/10

Com vistas ao desenvolvi-
mento sustentável das em-
presas ligadas à indústria 
de HPPC, o Programa de 
Desenvolvimento Setorial 
de Higiene Pessoal, Perfu-
maria e Cosméticos (PDS/
HPPC) busca promover 
a gestão e a difusão de 
conhecimento, o acesso 
e adequação ao mercado 
e avanços em tecnologia 
e inovação. Dentro desse 
propósito, foram criadas 
as Cartilhas “Disseminação 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos e Logís-
tica Reversa de Embalagens Pós Consumo – 
Implicações e Soluções para o setor de HPPC” 
e “Capacitação Sobre a Gestão Sustentável de 
Resíduos Sólidos Industriais e Elaboração de 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
– PGRS – Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria 
e Cosméticos”.  Trata-se de mais um resultado 
do Convênio de Cooperação Técnica e 
Financeira firmado entre a Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) e o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) para o desenvolvimento 
do PDS/HPPC.

A cartilha leva ao conhecimento de micro, pe- 
quenas e médias empresas os impactos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sancionada 
pela Lei nº 12.305/2010, que constitui um importante 
marco para o desenvolvimento sustentável brasileiro, 
pois prevê soluções a problemas ambientais, sociais e 
econômicos decorrentes do manejo inadequado 
dos resíduos sólidos. A lei, formulada mediante 
ampla discussão no Legislativo e com a participação 
dos setores público e privado e da sociedade civil, 
definiu mecanismos e instrumentos que propi-
ciam, principalmente, a implantação do sistema de 
logística reversa, dos planos de gestão integrada e 
de gerenciamento de resíduos sólidos. Ao longo 
do documento, estão dispostas informações sobre 
como planejar, elaborar e implementar esses planos, 
além de como gerir pessoas, realizar a comunicação 
necessária, promover auditorias, entre outras etapas 
estratégicas do processo.  A cartilha traz também 
soluções e experiências valiosas para a melhor 
compreensão do tema e desenvolvimento do setor.
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Diplomas Legais - Hierarquia1
Hierarquia entre as leis:

•	 Constituição
•	 Leis
•	 Decretos
•	 Portarias/Resoluções	

Na	ausência	de	lei	ambiental	específica,	normas	técnicas	
podem	suprir	a	lacuna.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é uma Lei.

•	Norma	geral	deverá	ser	detalhada	
e complementada pela legislação 
suplementar dos estados e municípios, 

•	Exigência	mínima	no	gerencia-
mento ambientalmente adequado 
dos resíduos sólidos.

Para as normas de caráter ambiental, 
o art. 23 da Constituição Federal, 
estabelece que:

“Compete à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos municípios legislar 
concorrentemente sobre florestas, caça, 
pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle 
da poluição (sic)”;
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A serem adotados pela 
União isoladamente 
ou em parceria com 

Estados, Distrito 
Federal,  Municípios e 

Sociedade

POLÍTICA NACIONAL

Visando

DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Lei 12.305, de 02/08/2010

Reúne
PRINCÍPIOS, 
OBJETIVOS, 

INSTRUMENTOS, 
DIRETRIZES, 

METAS E AÇÕES

A gestão 
integrada e o 

gerenciamento 
ambientalmente 

adequado dos 
resíduos sólidos

“no âmbito de tal competência comum, a compe-
tência específica da União “limitar-se-á a esta-
belecer	normas	gerais (sic)”, sem excluir “a 
competência suplementar dos Estados” ”.

e “no caso de superveniência de lei federal sobre 
normas gerais será suspensa (sic) a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrária (sic).”

Em resumo:  A cada dia se defende mais que 
o	município	pode	legislar	em	matéria	
sobre	meio	ambiente	na	ausência	das	
legislações	federal	e	estadual.

E cabe à União Federal a edição de “Normas	
Gerais”, aos Estados e ao Distrito Federal é 
atribuída a competência de suplementar a 
legislação federal, por meio do detalhamento 
da norma geral federal, de modo que cada 
estado possa caracterizar as especificidades e 
peculiaridades de seu território.

Os municípios também atuam de forma suple-
mentar, tanto para a legislação federal, como para 
a estadual, com base no interesse local.



Legislações Pioneiras em 
Gestão de Resíduos2

No Brasil, junto com a PNRS existem outros diplomas legais, que a complementam e sobre os 
quais temos que tomar conhecimento. São eles:

•	 Decreto	Nº	7.404/2010,	que	regulamenta	a	Lei	nº	
12.305/2010 (PNRS), cria o Comitê Interministerial da 
PNRS e o Comitê Orientador para a implantação dos 
Sistemas de Logística Reversa.

•	 Decreto	nº	7.405/2010	que	Institui	o	Pro-
grama Pró-Catador, que segue diretrizes 
do Comitê Interministerial para Inclusão 
Social e Econômica dos Catadores de 
Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, dispõe 
sobre sua organização e funcionamento, e 
dá outras providências.

•	 Lei	nº	11.445/2007	
que estabelece 
diretrizes nacionais 
para o saneamento 
básico. Regulamenta-
da pelo Decreto nº 
7.217/2010

•	 Lei	nº	11.107/2005	
que dispõe sobre 
normas gerais de 
contratação de 
consórcios públicos e 
dá outras providências. 
Regulamentada pelo 
Decreto nº 6017/2007
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Política Nacional de 
Resíduos Sólidos 3

A PNRS estabelece HIERARQUIA	DAS	
AÇÕES no manejo de resíduos sólidos. Esta 
hierarquia tem como objetivo eliminar ou 
reduzir os impactos que os resíduos causam ao 
Meio Ambiente, são eles:

1º NÃO GERAR

2º REDUZIR

3º REUTILIZAR

4º RECICLAR

5º TRATAR

6º DISPOR

Esta ordem lógica ao ser obedecida, otimiza 
em cada processo o uso dos recursos naturais, 
para que, onde for possível, os resíduos não 
sejam	gerados, o que também é conhecido 
como “Emissão ZERO”.

Caso não seja possível a emissão zero, 
aquilo que for inevitavelmente gerado, 
deve ser analisado, buscando-se reduzir	a	
quantidade. Por meio desta ação, as perdas 
são minimizadas, o que pode gerar redução 
de custos no processo (Produção Mais 
Limpa/  P+L – ver Guia Técnico Ambiental da 
ABIHPEC). Em algumas situações, trata-se, de 
medidas simples, como por exemplo, eliminar 
embalagens descartáveis, trocando-as por 
embalagens retornáveis.

Quando chegamos à máxima otimização do 
processo e não há mais alternativa para reduzir, 
pode-se ainda verificar se o que foi gerado tem 
como alternativa a reutilização.	

REUTILIZAÇÃO: é o “não 
descarte” do material, fazendo 
com que ele possa continuar 
exercendo a mesma função , 
sem haver transformação 
biológica, física ou 
físico-química. Temos o 
exemplo das garrafas de 
vidro/plástico, que uma vez 
lavadas, podem continuar 
sendo usadas como garrafas.

Contudo, se as características 
do material, não permitirem 
que seu uso continue sendo o 
mesmo, deve-se buscar a 
reciclagem, a exemplo das 
garrafas de plástico (PET ), que 
depois de limpas, podem ser 
transformadas (recicladas) em 
camisas, vassouras, bolsas ou 
novamente garrafas.

CONCEITO

RECICLAGEM: o material 
continua sendo útil, porém 
passa por uma transformação 
química ou física.  
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Aspectos Relevantes 
da PNRS4

A Política Nacional (PNRS) incorpora na sua 
elaboração princípios, objetivos, instrumentos, 
diretrizes, metas e ações visando a gestão integrada 
e o gerenciamento ambientalmente adequado dos 
resíduos sólidos. Estes conceitos são recentes e 
ainda não totalmente compreendidos.

•	 PLANEJAMENTO	DE	GESTÃO 
 DE RESÍDUOS

•	 PRODUÇÃO	E	CONSUMO	SUSTENTÁVEL
•	 LOGÍSTICA	REVERSA
•	 RESPONSABILIDADE	COMPARTILHADA
•	 ACORDOS	SETORIAIS
•	 INCLUSÃO	SOCIAL

Um dos diferenciais mais relevantes da PNRS 
é que ela estimula o processo de inclusão dos 
catadores como forma de enfrentamento das 
desigualdades	sociais.	O	Decreto	nº.	7.405/10	
instituiu o Programa Pró-Catador, que segue 
diretrizes do Comitê Interministerial para 
Inclusão Social e Econômica dos Catadores de 
Materiais Reutilizáveis e Recicláveis.

A consciência ambiental e financeira 
(sustentável) deve ser o ponto de partida 
de cada ação na gestão, pois em algumas 
situações, não há como NÃO GERAR, nem há 
mais o que REDUZIR e tudo que poderia ser 
REUTILIZADO/RECICLADO já foi encaminhado 
para tal, contudo, ainda existem os rejeitos.

A PNRS estabelece a diferença entre 
resíduos	e rejeitos:

•	 Resíduos devem ser reutilizados,	
reaproveitados	e/ou	reciclados.

RESÍDUOS: material, 
substância, objeto ou bem 
descartado resultante de 
atividades humanas em 
sociedade, cuja destinação 	nal 
se procede, se propõe proceder 
ou se está obrigado a proceder, 
nos estados sólido ou 
semissólido, bem como gases 
contidos em recipientes e 
líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de 
esgotos ou em corpos d’água, 
ou exijam para isso soluções 
técnica ou economicamente 
inviável em face da melhor 
tecnologia disponível.

CONCEITO

RESÍDUOS

REAPROVEITAMENTO
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Aos rejeitos deve-se dar disposição	final 
em aterros, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos 
à saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos.

•	 Rejeitos devem ter disposição	final 
ambientalmente adequada.

REJEITOS: os resíduos sólidos 
que, depois de esgotadas todas 
as possibilidades de tratamento 
e recuperação por processos 
tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não 
apresentam outra possibilidade 
que não a disposição �nal 
ambientalmente adequada.

CONCEITO
Aos resíduos deve-se dar destinação 

final ambientalmente adequada: 

destinação de resíduos que inclui 

a reutilização, a reciclagem, a 

compostagem, a recuperação 

e o aproveitamento energético 

ou outras destinações admitidas pelos 

órgãos competentes do Sisnama, do 

SNVS e do Suasa, entre elas a disposição 

final, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou 

riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos;
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5 Quem está sujeito a cumprir o que prevê 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos?

•	 Pessoas	físicas	(consumidor)

•	 Pessoas jurídicas (direito público ou privado)

•	 Responsáveis,	direta	ou	indiretamente,	
pela geração de resíduos sólidos e as 
que desenvolvam ações relacionadas à 
gestão integrada ou ao gerenciamento 
de resíduos sólidos.

A lei federal disciplinou a gestão integrada de 
resíduos em todos os municípios, prevendo o 
engajamento da sociedade no uso de instrumentos 
de controle social sem descontinuidade por 
mudança de gestão. Impôs aos Estados e 
Municípios o desafio de estruturar políticas públicas 
para gradualmente organizar o setor e melhorar a 
capacidade institucional e operacional.

A implantação da gestão integrada de resíduos deve:

•	 Se	basear	num	diagnóstico	da	situação	
de cada região;

•	 Envolver	todas	as	instituições	políticas	e	
todos os setores da sociedade e;

•	 Definir	planos	de	gestão	de	forma	parti-
cipativa, assim como instrumentos legais 
e meios estruturantes de curto, médio e 
longo prazos.

Ao priorizar a coleta de resíduos sólidos 
previamente separados em Lixo Seco e Lixo 
Úmido (ver campanha do MMA 
http://www.separeolixo.com/ SEPARE O 
LIXO E ACERTE NA LATA), possibilitando 
sua declaração para a coleta seletiva ou 
compostagem, a legislação valoriza os 
aspectos ambientais e econômicos e o 
desenvolvimento e inclusão social.

• Até dezembro de 2012 os setores 
empresariais deveriam apresentar 
propostas do ACORDO SETORIAL 
para LOGÍSTICA REVERSA.

Os Estados já estão chamando os 
setores empresariais para assinatura 
de Termos de Compromisso.

• Até agosto de 2014, todos os lixões 
deverão ser extintos e os aterros 
sanitários só poderão receber 
rejeitos. A PNRS tem como objetivo 
aumentar a coleta seletiva e por este 
motivo estabelece o aumento 
gradual das metas de recolhimento 
de embalagens pós-consumo.

TODOS! Desde o fabricante até o consumidor
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Qual é a referência para as 
metas da Política? 6

Definido o ano de 2008 como referência para uniformização dos dados para o diagnóstico preli-
minar, as informações compiladas apontaram a seguinte composição:

a) Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 
in	amabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 
signi�cativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, 
regulamento ou norma técnica;

b) Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.

a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 
residências urbanas;

b) Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;

c) Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
 (...);
f) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais;
g) Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

de�nido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sisnama e do SNVS;
(...)

51%

17%

32%

Matéria orgânica

Outros

Recicláveis

Quanto à

Quanto à

No que diz respeito ao tipo, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:
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7 Instrumentos 
da Política

7.1.	 LOGÍSTICA	REVERSA	DE	EMBALAGENS	PÓS-CONSUMO

Com esta nova obrigação, as empresas 
ficam responsáveis por garantir que as suas 
embalagens pós-consumo tenham como destino 
final “principalmente” a reciclagem.

Deve-se estudar caso a caso que tipo de resíduo 
é gerado. O plástico (PET), depois de limpo, 
pode ser transformado em pequenos pellets 
(na forma de grão) para serem encaminhados 
novamente à indústria de plástico e dali 
serem transformados (reciclados) em camisas, 
vassouras, bolsas, móveis ou novamente garrafas.

7.2.	 RESPONSABILIDADE	COMPARTILHADA

INDÚSTRIAS/
IMPORTADORES

RECICLADORES
CENTRO DE TRIAGEM - 

ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA 
DE CATADORES

GERADORES DE
RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS/CONSUMIDOR
COMÉRCIO*

PREFEITURA - 
COLETA SELETIVA

*Revendedores, comerciantes e distribuidores

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 �nal 
ambientalmente adequada.

CONCEITO
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A RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA ABRANGE:

I - Investir no desenvolvimento, na fabricação 
e na colocação no mercado de produtos e 
embalagens que:

a) sejam aptos, após o uso pelo consumidor à 
reutilização, à reciclagem ou a outra forma de 
destinação ambientalmente adequada;

b) cuja fabricação e uso gerem a menor 
quantidade de resíduos sólidos possível;

• ser fabricadas com materiais que propiciem 
a reutilização ou reciclagem;

• ser restritas em volume e peso às 
dimensões requeridas à proteção do 
conteúdo e à comercialização do produto;

• ser recicladas, se a reutilização não for possível;
• utilizar insumos de menor agressividade ao 

meio ambiente e de maior sustentabilidade.

Manufatura e utiliza embalagens

II - providenciar a destinação ambientalmente 
adequada dos produtos e embalagens 
pós-consumo.

Esse esforço integrado visa, como resultado final, 
a diminuição do volume de resíduos sólidos e 
de rejeitos gerados.

A raça humana estruturou seus processos de 
vida tendo como resultado a geração de resíduos, 
o que significa que não há atividade humana 
que não gere resíduos, assim, devemos ser 
responsáveis pelo resultado final do que geramos.

Para os casos em que não há tecnologia dispo-
nível capaz de retornar o material ao processo 
de consumo, ao final da vida útil, é possível: a 
disposição final, seja em aterro sanitário, seja em 
incinerador (que pode ser reciclagem energé-
tica), ou em outro tipo de tecnologia, o que 
importa é que cada material seja disposto de 
forma ambientalmente adequada.

RESPONSABILIDADE 
COMPARTILHADA pelo ciclo de 
vida dos produtos: conjunto de 
atribuições individualizadas e 
encadeadas dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e 
comerciantes, dos 
consumidores e dos titulares 
dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, para minimizar 
o volume de resíduos sólidos e 
rejeitos gerados, bem como para 
reduzir os impactos causados à 
saúde humana e à qualidade 
ambiental decorrentes do ciclo 
de vida dos produtos.

CONCEITO
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Visando	estabelecer	um	modelo	nacional	
de atuação, a ABIHPEC juntamente com 20 
outras entidades setoriais, denominada de 
Coalizão Empresarial para Implementação da 
Logística Reversa, construiu uma proposta 
de Acordo Setorial que foi apresentada ao 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) no dia 
10 de dezembro de 2012.

O objeto do Acordo Setorial consiste no 

conjunto de medidas a serem realizadas 

ou fomentadas para a implementação e 

incremento de Sistema de Logística Reversa 

das embalagens pós-consumo, exceto aquelas 

classificadas como perigosas pela legislação 

brasileira, considerando a viabilidade técnica e 

econômica, bem como o grau e a extensão do 

impacto à saúde pública e ao meio ambiente.

O Acordo Setorial tem como objetivo atender 

à PNRS	e	ao	Decreto	nº.	7.404/2010,	no	que	se	

refere especificamente ao Sistema	de	Logís-

tica	Reversa de embalagens pós-consumo.

ACORDO SETORIAL signi�ca o 
ato de natureza contratual, 
�rmado "entre o Poder Público e 
os fabricantes, importadores, 
distribuidores ou comerciantes, 
visando a implantação da 
responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida do produto".

CONCEITO

7.3	 	ACORDOS	SETORIAIS

Ato de Natureza Contratual Firmado

para

entre o Poder Público e
Fabricantes, Importadores, Distribuidores

e Comerciantes

RECICLÁVEIS
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Na PNRS é informado que 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:

Também é obrigatório implantar a logística reversa, aquelas empresas que tenham produtos comercializados 
em embalagens	plásticas,	metálicas	ou	de	vidro,	e	aos	demais	produtos	e	embalagens.

Produtos obrigados à 
Logística Reversa 8

Agrotóxicos, seus 
resíduos e embalagens

Pneus Pilhas e baterias

Produtos eletrônicos 
e seus componentes

Lâmpadas �uorescentes, 
de vapor de sódio e 

mercúrio e de luz mista

Óleos lubri�cantes, seus 
resíduos e embalagens

Embalagens 
Pós-consumo

ATENÇÃO

A indústria deve estar atenta ao resíduo que ela produz dentro dos muros da empresa 
(chamados de intramuros) e também aqueles que levam seus produtos até o consu-
midor (embalagens pós-consumo). Os resíduos gerados no processo industrial 
(intramuros) é responsabilidade de cada empresa INDIVIDUALMENTE.
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SELETIVA

RESÍDUOS
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9 O Acordo Setorial e o 
Sistema de Logística Reversa

A operacionalização do Sistema de Logística Reversa prevista no Acordo Setorial se dará mediante:

•	 A	implementação	e	o	fomento	de	ações	e	investimentos,	suporte	técnico	e	institucional,	para	
a gestão integrada das embalagens, no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida das embalagens, preferencialmente em parceria com Cooperativas.

A gestão integrada das embalagens inicia-se no descarte por consumidores, de acordo com a seguinte logística:

(i) Separação: O consumidor, conforme 
previsto na PNRS, deve separar o material 
reciclável seco dos resíduos úmidos;

(ii) Descarte: Após a separação, o material 
reciclável deve ser encaminhado pelo 
consumidor para a coleta seletiva porta a 
porta municipal, a cargo e ônus do Poder 
Público	Municipal,	PEVs	ou	Cooperativas;

(iii) Transporte: Com o descarte, o material 
coletado pelo sistema de coleta seletiva 
porta a porta municipal ou entregue nos 
PEVs	será	transportado	preferencialmente	
pelas Cooperativas ou pelo Comércio 
Atacadista de Materiais Recicláveis;

(iv) Triagem: As Cooperativas, o Comércio 
Atacadista de Materiais Recicláveis ou as 
unidades de triagem equivalentes reali-
zarão a separação dos diferentes tipos 
de materiais recicláveis, separando-os de 

eventuais impurezas e outros materiais 
não recicláveis para a destinação ambien-
talmente adequada, conforme definido 
pela legislação;

(v) Classificação: As Cooperativas e o 
Comércio Atacadista de Materiais 
Recicláveis separam e classificam os 
materiais, conforme as especificações 
aplicáveis de cada Setor, para posterior 
revenda, em grandes lotes, à destinação 
final ambientalmente correta;

(vi)  Destinação: A gestão integrada das 
embalagens, em relação à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida das 
embalagens, será quantificada na indústria 
de reciclagem, que deverá reportar os 
volumes reciclados, incluindo os volumes 
de materiais recicláveis importados e 
exportados quantificados pelo comércio 
atacadista de materiais recicláveis.

A implementação efetiva das medidas elencadas 
acima  será realizada em duas fases distintas.
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As principais ações e medidas a serem realizadas 
na Fase 1 tendo em vista o atendimento das 
metas serão:

(i) triplicação do número ou da capacidade 
das Cooperativas prioritariamente nas 12 
Cidades Sedes da Copa, em determinadas 
cidades que integram as regiões metropo-
litanas das Cidades Sedes e em determi-
nadas cidades classificadas como Aglo-
merações Urbanas (população superior a 
100.000 hab.);

(ii) viabilização das ações necessárias para a 
aquisição de máquinas e de equipamentos, 
que serão destinados às Cooperativas 
participantes da Fase 1;

(iii) viabilização das ações necessárias para a 
capacitação dos catadores das Coope-
rativas participantes, visando a melhoria 
da qualidade de vida, capacidade 
empreendedora, utilização adequada 
das técnicas necessárias à atividade, 
visão de negócio e sustentabilidade;

(iv) fortalecimento da parceria indústria/ 
comércio para triplicar e consolidar 
os	PEVs,

(v) compra direta ou indiretamente, por meio 
do Comércio Atacadista de Materiais 
Recicláveis e/ou das recicladoras, das 
embalagens recicláveis triadas pelas 
Cooperativas, respeitando critérios de 
localização, volume, qualidade e capacidade 
instalada das empresas envolvidas no 
processo de reciclagem, em todas as etapas;

(vi) atuação, preferencialmente, em parceria 
com Cooperativas ou outras formas 
de associação de catadores de mate-
riais recicláveis, bem como priorização 
do pagamento às Cooperativas, tanto 
individualmente quanto organizadas em 
rede, do preço praticado pelo mercado, 
considerando os critérios de localização, 
volume, qualidade e capacidade instalada 
da indústria recicladora;

(vii)	 instalação	no	mínimo	de	um	PEV	em	
cada loja do varejo e/ou outro local 
de acordo com os critérios técnicos e 
operacionais descritos acima; e 

(viii) investimento em campanhas de conscien-
tização com o objetivo de sensibilizar a 
população para a correta separação e 
destinação do material reciclável, incluindo, 
sem limitação, mídia televisiva, rádio, 
cinema e outras mídias.

FASE 1
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A partir dos resultados obtidos por meio da implementação da Fase 1, as empresas analisarão 
os principais obstáculos e deverão traçar estratégias de implementação das ações do Sistema de 
Logística Reversa em nível nacional para a realização da Fase 2, que poderá consistir na ampliação 
das medidas previstas na Fase 1 para os Municípios a serem definidos numericamente e geografi-
camente com base nos critérios apresentados pelas empresas.

O Acordo ainda prevê:

•	 PARTICIPAÇÃO	DO	CONSUMIDOR

•	 RESPONSABILIDADES	GERAIS 

DAS EMPRESAS

•	 RESPONSABILIDADES	DOS	FABRI-

CANTES E IMPORTADORES DE 

PRODUTOS COMERCIALIZADOS 

EM EMBALAGENS

•	 RESPONSABILIDADES	DOS	FABRI-

CANTES DE EMBALAGENS

•	 RESPONSABILIDADES	DOS	DISTRI-

BUIDORES E COMERCIANTES

•	 RESPONSABILIDADES	LEGAIS	DOS	
ESTADOS E MUNICÍPIOS

•	 METAS	-	A	implementação	das	medidas	
do Sistema de Logística Reversa tem 
como objetivos e metas: 

(i) A criação de sistema estruturante 
consistente nas ações de benfeitorias, 
melhorias de estruturas e equipamentos;

(ii) As ações conjuntas das Empresas e 
demais agentes da cadeia de responsabi-
lidade compartilhada que possam propi-
ciar o acréscimo da taxa de recuperação 
da fração seca em 20% até o ano de 
2015, acréscimo este que corresponde a 
no mínimo 22% de redução das Embala-
gens dispostas em aterro.

FASE 2
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Legislação 10

As	empresas	devem	ficar	atentas,	pois o Município, ou o Estado, onde estão instaladas, ou 

onde comercializam seus produtos, podem promulgar Leis que tragam obrigações de Logística 

Reversa para as empresas.

As empresas associadas à ABIHPEC/SIPATESP, por exemplo,  tem a seu favor o Acordo Setorial e 
os Termos de Compromisso assinados pela ABIHPEC com os Estados, que estabelecem as obriga-
ções, prazos, metas e cria fases para a implementação da logística reversa.

infração administrativa punível
com sanção de multa no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a

R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)

“descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa 
implantado nos termos da Lei [Federal] nº 12.305, de 2010, 

consoante às responsabilidades especí�cas estabelecidas para 
o referido sistema”.

Art. 62, inciso XII do Decreto Federal nº 6.514/2008 tipi�ca como
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11 Proibições

São proibidas as seguintes formas de 
destinação ou disposição final de resíduos 
sólidos ou rejeitos:

•	 Lançamento	em	praias,	no	mar	ou	em	
quaisquer corpos hídricos;

•	 Lançamento	in	natura	a	céu	aberto;

•	 Queima	a	céu	aberto	ou	em	recipientes,	
instalações e equipamentos não 
licenciados para essa finalidade;

•	 Outras	formas	vedadas	pelo	poder	público;

•	 Também	é	proibida	a	importação	de	
resíduos sólidos perigosos, bem como 
de resíduos sólidos cujas características 
causem dano ao meio ambiente, à saúde 
pública e animal e à sanidade vegetal.

CRIMES	CONTRA	O	MEIO	AMBIENTE	
(infrações)

•	 Contribuir	para	a	degradação	dos	corpos	
d’água (queda na classificação oficial)

•	 Dificultar	a	fiscalização	do	Poder	Público
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Quais	as	penalidades	para	empresas	
que	não	cumprirem	as	regras?

Serão passíveis de multas entre R$ 5 mil e 
R$ 50 milhões as empresas que:

•	 Causarem	poluição	hídrica	que	torne 
necessária a interrupção do abastecimento 
público de água de uma comunidade;

•	 Lançarem	resíduos	sólidos,	líquidos	ou	
gasosos ou detritos, óleos ou substâncias 
oleosas em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou atos normativos;

Serão	passíveis	de	multa	entre	R$	500	e	
R$	10	milhões	as	empresas	que:

Importarem resíduos sólidos perigosos e 
rejeitos, bem como os resíduos sólidos cujas 
características causem dano ao meio ambiente, 
à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, 
ainda que para tratamento, reforma, reuso, reu-
tilização	ou	recuperação.	(Decreto	7.404/10)

Como	serão	aplicadas	as	penalidades?

As multas e demais penalidades serão 
aplicadas após laudo técnico elaborado pelo 
órgão ambiental competente, identificando a 
dimensão do dano decorrente da infração e 
em conformidade com a gradação do impacto.
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PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE
PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS

Como o setor de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos está 
respondendo a estas exigências?12

A ABIHPEC, consciente da necessidade de 
buscar soluções para a questão das embalagens 
pós-consumo e empenhada em contribuir 
para o incremento dos índices de reciclagem 
no Brasil oferece às empresas associadas e 
divide com outras associações interessadas 
o seu programa “Dê a Mão para o Futuro – 
Reciclagem, Trabalho e Renda”.

O Programa Dê a Mão para o Futuro já foi 
pensado com base no conceito de responsabi-
lidade compartilhada que pressupõe que, para 
resolver a questão das embalagens pós-consumo 
(plásticos, vidro, papel e metal) é preciso que 
toda a sociedade se mobilize. A população tem 
de adquirir o hábito de separar os materiais 
recicláveis do lixo comum corretamente.

A primeira experiência do programa “Dê a Mão 
para o Futuro” foi realizada entre 2006 e 2008, 
em parceria com a Fundação Banco do Brasil, 
em	4	municípios	do	estado	de	Santa	Catarina.	 

O programa tem como objetivos:

•	 Colaborar	com	a	melhoria	do	pano-
rama nacional em relação à correta 
destinação de resíduos sólidos urbanos, 
ajudando a reduzir o volume de mate-

riais recicláveis que seriam destinados 
aos aterros.

•	 Viabilizar	a	reciclagem	das	embalagens	
pós-consumo por meio de ampliação e 
melhoria da coleta, triagem, beneficia-
mento, valorização e comercialização. 

•	 Desenvolver	ações	destinadas	a	apoiar	
programas de geração de trabalho e 
renda e que promovam a inclusão social, 
a melhoria das condições de trabalho 
e qualidade de vida dos catadores de 
materiais recicláveis, desenvolvendo 
programas integrados e sustentáveis. 

•	 Atender	à	legislação.

Assim sendo, as ações do programa se realizam 
tendo em vista assegurar :

•	 Que	a	população	adquira	o	hábito	
de separar corretamente os materiais 
recicláveis do lixo comum.  Portanto, 
o trabalho de orientação junto à 
população sobre a importância do 
consumo consciente e da cooperação 
com a coleta seletiva é essencial para o 

Coordenação: Parceiros:



25

sucesso do programa. Somente assim 
será possível aumentar o volume de 
resíduos recicláveis recolhidos. Este 
resultado é obtido com campanhas 
educativas nos municípios participantes.

•	 Que	a	coleta	seletiva	dos	resíduos	
sólidos urbanos (responsabilidade do 
poder público) seja realizada de forma 
abrangente e consistente porque só 
depois de coletadas e triadas é que a 
indústria poderá dar às embalagens a 
destinação ambientalmente adequada.

Portanto, para se aumentar os índices de 
reciclagem de embalagens pós-consumo, é 
fundamental, implantar, ampliar ou melhorar a 
coleta seletiva e as centrais de triagem. Essas 
devem ser em número suficiente para atender 
ao volume de resíduos sólidos recicláveis a 
serem coletados nos municípios. 

O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável 
e reciclável como um bem econômico e de 
valor social, gerador de trabalho e renda e 
promotor de cidadania é, também, um princípio 
que rege o programa desde sua concepção.  As 
condições socioeconômicas do Brasil acabaram 
por criar um modelo “sui generis” de coleta de 
materiais recicláveis. 

Este modelo acontece por meio de catadores 
de materiais recicláveis, que ao longo do tempo 
se uniram formando associações e cooperativas. 

Apesar de ser um modelo considerado de 
sucesso, estes trabalhadores operam ainda de 
maneira muito informal.  Considerando que 
existem nesta área grandes oportunidades de 
inclusão social e geração de trabalho e renda, 
torna-se necessário potencializar as estruturas 
das cooperativas e associações já existentes, 
bem como fomentar a criação de novas. Esta 
é a base do programa. 

Não há distinção entre os resíduos recicláveis 
pós-consumo recolhidos, podendo ser estes 
tanto do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria 
e Cosméticos quanto de outros setores 
afins.  Pois se a proposta é trabalhar com 
associações e cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis não é possível separar 
os resíduos por setor, mas sim considerar o 
peso equivalente dos materiais recicláveis.  
Desta forma as empresas estão assumindo 
a responsabilidade sobre a destinação final 
adequada do equivalente em volume/peso de 
suas embalagens pós-consumo.
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1) Providenciar os recursos financeiros 
necessários para capacitar os catadores 
visando melhoria na qualidade de vida, 
capacidade empreendedora, utilização 
adequada das técnicas necessárias à ativi-
dade, visão de negócio e sustentabilidade. 

2) Manter o acompanhamento técnico 
especializado a cada uma das associações/
cooperativas contempladas durante o prazo 
de	execução	do	programa	(24	meses).	

3)  Providenciar os recursos financeiros 
necessários para a aquisição de 
máquinas e equipamentos, conforme 
as necessidades que forem detectadas 
durante a realização do diagnóstico. 

4)	 	Promover	a	divulgação	do	programa	
mediante a veiculação de peças publici-
tárias, cartazes, folhetos, etc. de caráter 
educativo, informativo ou de orientação 
social, com o objetivo de sensibilizar a 
população para a correta separação do 
material reciclável para a coleta seletiva. 

COMO	O	PROGRAMA	“DÊ	A	MÃO	PARA	O	FUTURO”	COMPARTILHA		
A	RESPONSABILIDADE?		O	QUE	CABE	A	CADA	PARTE?

ABIHPEC	E	PARCEIROS: PREFEITURAS:

1) Providenciar e manter a infraestrutura 
adequada para o funcionamento das 
Associações/Cooperativas. Entende-se 
como infraestrutura adequada: um 
galpão em alvenaria com dimensões 
suficientes (mínimo de 500 m²), com 
instalações elétricas apropriadas para a 
instalação dos equipamentos que serão 
doados, contendo, ainda, instalações 
sanitárias e local fechado para refeições;

2) Implantar, ampliar ou melhorar a coleta 
diferenciada de resíduos.

3) Direcionar os materiais da coleta seletiva 
do Município às Associações/Cooperativas.

4)	 Desenvolver	ou	ampliar	o	programa	
de educação ambiental no município 
reforçando sempre a importância da 
separação dos resíduos recicláveis.
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VANTAGENS DO MODELO

ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS:

1) Realizar a separação e triagem dos 
materiais recicláveis e, ainda, 
a sua comercialização.

2) Realizar a descaracterização das 
embalagens (ex: prensagem, 
esmagamento, etc...) de forma a impedir 
o reuso destas embalagens de maneira 
inapropriada, evitando falsificação. 

3) Atender às exigências de proibição do 
trabalho infantil e forçado, do cuidado 
com a saúde e segurança, conservação 
e limpeza e acesso a informação.

•	Atende	a	PNRS
•	Proporciona	inclusão 

social e geração de renda

GOVERNO	FEDERAL

MUNICÍPIOS

COOPERATIVAS/
AGENTES DE TRIAGEM

RECICLADORES E/OU
INDÚSTRIAS 

TRANSFORMADORAS

ENVASADORES/
IMPORTADORES

SOCIEDADE

•	Oferece	suporte	
técnico à 
implementação de 
coleta seletiva

•	Garante	destinação	
adequada dos resíduos

•	Apóia	a	capacitação	e	
melhora as condições de 
infraestrutura e segurança 
das cooperativas

•	Permite	aumento	de	renda

•	Permite	maior	controle	
da qualidade do reciclável

•	Melhora	o	comprometi-
mento no fornecimento 
dos recicláveis

•	Reduz	volume	de	lixo	
(impacto ambiental

•	Educa	população	para	
reciclagem

•	Incentiva	consumo	sustentável
•	Proporciona	inclusão	social	

e geração de renda

•	Oferece	uma	solução	mais	
eficiente que operação 
independente

•	É	aplicável	a	múltiplos	materiais
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A logística reversa dos materiais recicláveis pós-consumo, 
exercida na realização do programa Dê a Mão para o Futuro 
está em perfeita sintonia com o conceito de sustentabilidade, 
pois propicia simultaneamente a conservação ambiental e a 
inclusão social, através da geração de trabalho e renda, ou seu 
fomento, e o aumento da dignidade e da saúde, ou seja, da 
qualidade de vida dos cidadãos, com ações multi-institucionais
e participação comunitária.

Para ter mais detalhes, consulte:

www.maoparaofuturo.org.br

Algumas empresas do setor além de participarem do Programa 
“Dê a Mão para o Futuro” também desenvolvem programas 
próprios de Logística Reversa.

Fonte: Relatórios de Sustentabilidade das empresas
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O Programa Reciclagem de Embalagens que O Boticário oferece aos consumidores, desde 2006, 
é um canal para a devolução das embalagens pós-consumo. Desde 2010 todas as lojas dessa 
unidade de negócio estão contempladas, o que garante a presença do Programa em 1.750 muni-
cípios	do	Brasil.	Veja	como	funciona	o	processo	de	recolhimento	das	embalagens	pós-consumo:

As consultoras de O Boticário informam ao consumidor sobre o programa no momento da venda 
e, nas lojas, - materiais de comunicação - reforçam a iniciativa. As embalagens vazias devolvidas 
pelo consumidor seguem para gerenciadores de resíduos e/ou cooperativas de catadores, por 
meio das mesmas transportadoras que entregam os produtos nas lojas. Esses destinatários, 
previamente analisados e cadastrados pelo Grupo Boticário, realizam a separação, descaracterização 
e encaminhamento das embalagens pós-consumo para a reciclagem. Dessa forma, torna-se possível 
reaproveitar esses materiais em outros ciclos produtivos. 
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Logística	reversa:	A área de desenvolvimento e pesquisa para a linha de higiene oral mantém 

uma iniciativa de logística reversa com as universidades parceiras. Depois que os produtos são 

utilizados pelos pesquisadores na aplicação de testes, as embalagens são encaminhadas para a 

Central de Reciclagem de Resíduos e, lá, reprocessadas.

Entre 2010 e 2011, 8.727 frascos do produto retornaram ao parque industrial. Em 2012, o programa 

foi estendido a todos os produtos testados pelas instituições de ensino. 
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Solução	Conjunta

Programa	em	parceria	com	um	de	nossos	clientes	já	permitiu	a	coleta	de	mais	de	64	mil	
toneladas de materiais recicláveis.

Desde 2001, a principal iniciativa da Unilever na etapa final do ciclo de vida do produto é o Programa 
Estações de Reciclagem Pão de Açucar Unilever, que permite ao consumidor dar a correta destinação 
a embalagens, frascos e materiais diversos, como papel, vidro, plástico, metal e óleo de cozinha.

Desenvolvido em parceria com um de nossos clientes no Brasil, o programa está presente em 
oito	estados	e	no	Distrito	Federal,	com	estações	instaladas	em	124	lojas	do	varejo. 
As marcas Omo, AdeS, Knorr, Seda, Rexona e Comfort patrocinam a iniciativa.

As estações são construídas com material reciclado e funcionam como Postos de Entrega 
Voluntária	(PEVs).	Dessa	forma,	apoiam	a	cadeia	com	benefícios	socioeconômicos	e	ambientais,	
conforme preconiza a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Em	onze	anos,	coletamos	mais	de	64	mil	toneladas	de	materiais	para	reciclagem.	Somente	em	
2012,	foram	mais	de	12	mil	toneladas,	14%	a	mais	do	que	no	ano	anterior.	Após	o	descarte	dos	
materiais, doamos o volume total a 37 cooperativas parceiras, o que gera postos de trabalho 
diretos e indiretos e beneficia mais de 1,7 mil famílias por mês.

Desde 2007, coletamos mais de um milhão de litros de óleo, sendo que grande parte é encaminhada 
para a produção de biocombustível. 

PROGRAMA	ESTAÇÕES	DE	RECICLAGEM	PÃO	DE	AÇUCAR	UNILEVER



Acreditamos que esse projeto traz uma contribuição importante para a destinação correta 
dos resíduos na indústria, especialmente se olharmos sob a perspectiva da responsabilidade 
compartilhada. Os diversos agentes envolvidos são beneficiados no processo: a companhia, 
como fabricante, que reduz o impacto ambiental de seus produtos; nosso cliente, como varejo, 
que colabora para a gestão de resíduos do seu negócio; nossos consumidores, que fazem a 
correta destinação de seus resíduos domésticos; e os parceiros da cadeia de reciclagem, que 
comercializam material a preço competitivo e, assim, têm a oportunidade de desenvolver um 
negócio com benefícios ambientais e socioeconômicos para todos os elos da cadeia.

Resultados - Estações de Reciclagem
Pão de Açúcar e Unilever

Estações

Presença no Brasil

Cooperativas parceiras

Postos de trabalho (diretos
e indiretos) gerados

Volume total coletado (2001-2012)

Volume total coletado (2012)

Volume total coletado (2011)

Óleo coletado em 2012

124

Oito estados + Distrito Federal
34 municípios

37

1.731

64.449.947,3 kg

12.505.569,0 kg

10.953.008,7 kg

319.508,8 L ou 287.557,9 kg
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Definições 13
Acordo	setorial:	ato de natureza contratual 
firmado entre o poder público e fabricantes, 
importadores, distribuidores ou comerciantes, 
tendo em vista a implantação da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida do produto;

Área	contaminada:	local onde há conta-
minação causada pela disposição, regular ou 
irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos;

Área	órfã	contaminada:	área contaminada 
cujos responsáveis pela disposição não sejam 
identificáveis ou individualizáveis;

Ciclo	de	vida	do	produto:	série de etapas 
que envolvem o desenvolvimento do produto, a 
obtenção de matérias-primas e insumos, o pro-
cesso produtivo, o consumo e a disposição final;

Coleta	seletiva:	coleta de resíduos sólidos 
previamente segregados conforme sua consti-
tuição e composição;

Controle	social:	conjunto de mecanismos 
e procedimentos que garantam à sociedade 
informações e participação nos processos de 
formulação, implementação e avaliação das 
políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos;

Destinação	final	ambientalmente	
adequada:	destinação de resíduos que inclui 
a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 
recuperação e o aproveitamento energético 
ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes	do	Sisnama	e,	se	couber,	do	SNVS,	

entre elas a disposição final, observando normas 
operacionais específicas de modo a evitar danos 
ou riscos à saúde pública e à segurança e a mini-
mizar os impactos ambientais adversos;

Disposição	final	ambientalmente
adequada:	distribuição ordenada de rejeitos 
em aterros, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos 
à saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos;

Geradores	de	resíduos	sólidos: pessoas 
físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, que geram resíduos sólidos por meio 
de suas atividades, nelas incluído o consumo;

Gerenciamento	de	resíduos	sólidos: 
conjunto de ações exercidas, direta ou indi-
retamente, nas etapas de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos, de acordo com plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos ou com 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 
exigidos na forma desta Lei;

Gestão	Integrada	de	resíduos	sólidos:	
conjunto de ações voltadas para a busca de 
soluções para os resíduos sólidos, de forma a 
considerar as dimensões política, econômica, 
ambiental, cultural e social, com controle social e 
sob a premissa do desenvolvimento sustentável;
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Logística	reversa:	instrumento de desenvol-

vimento 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;

Padrões	sustentáveis	de	produção	e	

consumo:	produção e consumo de bens e 

serviços de forma a atender as necessidades 

das atuais gerações e permitir melhores con-

dições de vida, sem comprometer a qualidade 

ambiental e o atendimento das necessidades 

das gerações futuras;

Reciclagem:	processo de transformação dos 

resíduos sólidos que envolve a alteração de 

suas propriedades físicas, físicoquímicas ou bio-

lógicas, com vistas à transformação em insumos 

ou novos produtos, observadas as condições e 

os padrões estabelecidos pelos órgãos compe-

tentes	do	Sisnama	e,	se	couber,	do	SNVS;

Rejeitos:	resíduos sólidos que, depois de esgo-

tadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos dispo-

níveis e economicamente viáveis, não apresentem 

outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada;

Resíduos	sólidos:	material, substância, objeto 
ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final 
se procede, se propõe proceder ou se está 
obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
semissólido, bem como gases contidos em reci-
pientes e líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para 
isso soluções técnica ou economicamente 
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;

Responsabilidade	compartilhada	pelo	
ciclo	de	vida	dos	produtos: conjunto de 
atribuições individualizadas e encadeadas dos 
fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, dos consumidores e dos titulares 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o 
volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, 
bem como para reduzir os impactos causados 
à saúde humana e à qualidade ambiental 
decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos 
termos desta Lei;

Reutilização:	processo de aproveitamento dos 
resíduos sólidos sem sua transformação biológica, 
física ou físico-química, observadas as condições e 
os padrões estabelecidos pelos órgãos compe-
tentes	do	Sisnama	e,	se	couber	do	SNVS.
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Mensagem Final 14
Como setor, é importante agir de forma conjunta, pois assim os ganhos são maximizados, as perdas 
e os custos minimizados.

Os resultados sociais, econômico-financeiros e ambientais podem ser ampliados trazendo ganhos 
que isoladamente, cada empresa não conseguiria. Se cada empresa tivesse que implantar seu 
sistema de Logística Reversa, com frota própria, suporte às associações/cooperativas, campanhas 
de comunicação e demais requisitos da PNRS, o custo de tal atitude seria impraticável. 
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