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O QUE É O SISTEMA DE
LOGÍSTICA REVERSA?
O sistema de logística reversa é 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;

Indústria
O setor industrial deve investir no processo, porém, muitas vezes, lucra na
obtenção de matéria-prima de menor custo monetário. Distribuidor: Faz a
ponte entre o varejo e a indústria.
Varejo
Assim como a indústria o comércio varejista deve assumir o compromisso de
facilitar o retorno dos produtos ao processo produtivo, evitando que os produtos tenham uma destinação ambientalmente inadequada.
Consumidor
Devolve o produto ou embalagem ao comércio/ distribuidor ou ao Ponto de
Entrega Voluntária (PEV) Reversão: Através do processo de reciclagem ou
reaproveitamento o produto ou material que é constituído retorna ao
processo produtivo para remanufatura.
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TIPOS DE
LOGÍSTICA REVERSA?
Logística Reversa Pós Venda:
Constitui-se dos produtos que são devolvidos por razões comerciais, erros de
processamento e etc;
Logística Reversa Pós Consumo:
Constitui-se por aqueles produtos já adquiridos, utilizados e descartados pelo
consumidor, mas que podem retornar ao seu ciclo produtivo, através do reuso
ou reciclagem.

QUEM DEVE IMPLEMENTAR
O SISTEMA DE LOGÍSTICA
REVERSA?
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos- PNRS, ﬁcam
obrigados a implementar o Sistema de Logística Reversa, independente do
serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de:
Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;
Pilhas e baterias;
Pneus;
Óleos Lubriﬁcantes, seus resíduos e embalagens
Lâmpadas ﬂuorescentes, de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista;
Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
As empresas instaladas no estado do Maranhão devem ainda responder pela
Lei estadual 11.326 de 2020 que determina o Sistema de Logística Reversa
para os seguintes casos:
a) Óleo lubriﬁcante usado e contaminado;
b) Baterias chumbo-ácido;
c) Pilhas e Baterias portáteis;
d) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes;
e) Lâmpadas ﬂuorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
f) Pneus inservíveis;
g) Embalagens de produtos que após o uso pelo consumidor, independente
de sua origem, sejam compostas por plástico, metal, vidro, aço, papel,
papelão ou embalagens mistas, cartonadas, laminadas ou multicamadas;
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h) Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, 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;
i) Embalagem usada de óleo lubriﬁcante;
j) Óleo Comestível;
k) Medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso e suas embalagens;
l) Filtros automotivos.

RESPONSABILIDADE PELO
SISTEMA DE LOGÍSTICA
REVERSA
O cidadão, no papel de consumidor, é responsável por descartar os resíduos
nas condições solicitadas e nos locais estabelecidos pelos sistemas de
logística reversa. O setor privado, por sua vez, ﬁca responsável pelo
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, sua
reincorporação na cadeia produtiva, adoção de inovações que tragam
benefícios socioambientais bem como pelo uso racional dos materiais e
prevenção da poluição ambiental. Por ﬁm, cabe ao Poder Público a
ﬁscalização do processo e, de forma compartilhada com os demais
responsáveis pelo sistema, conscientizar e educar o cidadão.

POR QUE FAZER
LOGÍSTICA REVERSA
DE PILHAS E BATERIAS?
As pilhas e baterias são equipamento eletroquímicos que funcionam como
miniusinas portáteis e possuem a capacidade de converter energia química
em energia elétrica. Elas são compostas por materiais pesados, sendo os mais
perigosos: chumbo, cádmio e mercúrio. Esses elementos são altamente
tóxicos aos seres humanos além de contaminar a água e o solo.
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Onde entregar?
Atacadão
Centro Elétrico – Cohama
Centro Elétrico – Guajajaras
Centro Elétrico - São Francisco
C&A Modas - Rua Grande, 290
C&A Modas- Rua Grande, 69
C&A Modas - Shopping Da Ilha
C&A Modas - Shopping Pátio Norte
C&A Modas - Shopping Rio Anil
Hiper Bompreço São Luís Shopping
Iluminar Materiais Elétricos e Serviços de Engenharia
Multicoisas - São Luís Shopping
Multicoisas - Shopping da Ilha
Multicoisas - Golden Shoping
Potiguar Home Center Cohama
Sertemar Eletrônica – Panasonic
Regulamentações:
Lei Federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Lei
N° 12.305, 2 de agosto de 2010. Resolução CONAMA, nº 401, de 04 de
novembro de 2008. Instrução normativa N°8, de 3 de setembro de 2012

POR QUE FAZER
LOGÍSTICA REVERSA
DE PNEUS INSERVÍVEIS?
Os pneus são considerados inservíveis quando não existe mais a possibilidade
de uso ou reforma. Estes pneus quando descartados de forma inadequada
podem ocasionar problemas ambientais e malefícios para a saúde humana.
Um pneu quando se torna inservível pode ocasionar poluição para o meio
ambiente por cerca de 600 anos.
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Onde entregar?
Pessoas físicas podem destinar até 4 pneus diariamente aos Ecopontos de
São Luis.
Pessoas jurídicas deverão devolver os pneumáticos inservíveis aos seus
fornecedores para dar continuidade ao Sistema de Logística Reversa.
Regulamentações:
Lei Federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Lei
N° 12.305, 2 de agosto de 2010. Resolução CONAMA N°416, 30 de setembro
de 2009.

POR QUE FAZER
LOGÍSTICA REVERSA
DE MEDICAMENTOS?
O descarte inadequado de medicamentos pode ocasionar diversas
problemáticas para a saúde humana e para o meio ambiente. Dependendo do
grau de toxicidade destes compostos químicos, quando em presença de solo
e água, estes fármacos podem provocar contaminação, que mesmo uma rede
de tratamento de esgoto não poderá remover completamente. No ambiente
pode provocar a mortalidade ou causar mutações em animais e plantas além
de aumentar a resistência de vírus e bactérias a esses compostos.
Como funciona?
O consumidor deverá entregar os medicamentos vencidos ou não aos
pontos de recebimento. (farmácias, drogarias, unidades básicas de saúde)
Os resíduos de medicamentos são retirados por empresas especializadas e
tem como destino ﬁnal a incineração ou são levados para o aterro industrial
classe I.
Regulamentações:
Lei Federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Lei
N° 12.305, 2 de agosto de 2010
Decreto que regulamenta o Sistema de Logística Reversa de Medicamentos
no Brasil. DECRETO Nº 10.388, DE 5 DE JUNHO DE 2020

PREFEITURA DE

POR UMA CIDADE MELHOR

CGLU

POR QUE FAZER
LOGÍSTICA REVERSA
DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
E SEUS COMPONENTES?
Os componentes químicos que compõe os resíduos eletrônicos quando
manuseados e descartados incorretamente são prejudiciais ao meio ambiente
porque podem contaminar a água e o solo. O descarte inadequado desse tipo
de resíduo é um desperdício de potencial, quando reciclados corretamente
podem servir convertido em matéria-prima para diferentes indústrias,
evitando o uso de recursos limitados da natureza.
Como funciona?
Pessoas físicas poderão destinar até três resíduos eletrônicos por dia aos
ecopontos de São Luis (Os ecopontos não recebem notebooks e celulares por
conta da bateria).
Pessoas jurídicas, Orgãos e aﬁns deverão destinar os seus resíduos para
empresas
devidamente
licenciadas
para
receber
e
realizar
o
reaproveitamento ou reciclagem destes resíduos.
Regulamentações:
Lei Federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Lei
N° 12.305, 2 de agosto de 2010.
Regulamentada pelo Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020

POR QUE FAZER LOGÍSTICA
REVERSA DE LÂMPADAS
FLUORESCENTES, DE VAPOR
DE SÓDIO, DE MERCÚRIO E
DE LUZ MISTA?
As lâmpadas ﬂuorescentes são classiﬁcadas como resíduos perigosos de
classe I por conterem mercúrio em sua composição. Quando esse material
não é descartado adequadamente pode contaminar o meio ambiente e os
seres humanos. Uma única lâmpada pode contaminar até 15 mil litros de água
ou uma piscina inteira.
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Como funciona?
As lâmpadas ﬂuorescentes deverão ser embaladas com papel e
transportadas em recipiente apropriado, para evitar quebras, até o local de
entrega voluntária em linha com as orientações recebidas.
Os comerciantes/distribuidores deverão disponibilizar o local de recebimento destes resíduos e solicitam a retirada.
As empresas transportadoras coletam esses resíduos e levam até as
unidades de recebimento ambientalmente adequadas.
Onde entregar?
Atacadão
Centro Elétrico - Cohama
Centro Elétrico - Guajajaras
Centro Elétrico - São Francisco
Fermal comércio Ltda.
Hiper Bom Preço – São Luís Shopping
Iluminar Materiais Elétricos e Serviços de Engenharia
Jacaré Home Center
Potiguar Home Center - Cohama
Potiguar Home Center Forquilha
Roque Aço e Cimento
Regulamentações:
Lei Federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Lei
N° 12.305, 2 de agosto de 2010.

POR QUE FAZER LOGÍSTICA
REVERSA DE ÓLEOS
LUBRIFICANTES E SUAS
EMBALAGENS?
O óleo lubriﬁcante é caracterizado como resíduos perigoso Classe I,
representando alto risco de contaminação de recursos naturais, sendo que
são considerados pela norma 10.004/2004 como tóxicos, devido a sua
composição. O produto possui elementos tóxicos como cromo, cádmio,
chumbo e arsênio que podem causar graves problemas ao sistema nervoso
humano.
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Como funciona?
Pessoas físicas ou jurídicas que utilizam o óleo deverão entregar o óleo
utilizado ao ponto de recolhimento.
As empresas que comercializam o óleo lubriﬁcantes e suas embalagens
deverão receber dos geradores o óleo contaminado de forma segura, em
lugar acessível de coleta, de modo a não contaminar o meio ambiente.
Os coletores deverão realizar a coleta junto aos e entregar aos rerreﬁnadores.
Os produtores e importadores deverão custear a coleta e informar os
consumidores (geradores) as obrigações destes, bem como os riscos
ambientais oriundo do descarte incorreto.
Regulamentações:
Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005.
Resolução CONAMA n°450/2012
Lei Federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Lei
N° 12.305, 2 de agosto de 2010.

POR QUE FAZER LOGÍSTICA
REVERSA DE AGROTÓXICOS
E SUAS EMBALAGENS?
A norma ABNT-NBR 10.004 de 2004 enquadra as embalagens vazias de
agrotóxicos na categoria de resíduos perigosos pelo seu potencial de
toxicidade e contaminação. Se as embalagens forem descartadas no meio
ambiente podem contaminar o solo e lençóis freáticos; se reutilizadas como
utensílios domésticos para condicionar água e alimentos, podem provocar
contaminação humana.
Como funciona?
O agricultor deve realizar a tríplice lavagem ou lavagem sob pressão das
embalagens. Não podendo utilizar a mesma para nenhum outro ﬁm e deverá
armazena-la temporariamente em sua propriedade.
O agricultor deverá entregar na unidade de recebimento descrito na nota
ﬁscal até um ano após a compra.
Os canais de distribuição deverão indicar ao produtor o ponto de recebimento e emitir o comprovante de entrega.
A indústria deverá recolher as embalagens nos pontos de recebimento e dar
a correta destinação ﬁnal: incineração ou reciclagem.
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Regulamentações:
Lei Federal n° 9.974, de 6 de junho de 2000.
Lei Federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Lei
N° 12.305, 2 de agosto de 2010.
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