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• Agenda permanente para os debates ambientais de
interesse da indústria;

– Gerenciamento de resíduos sólidos

– Programas setoriais

– Agenda ambiental legislativa

– Licenciamento ambiental

– Energias alternativas

Conselho Temático de Meio Ambiente



Logística Reversa

Segundo o artigo 3, parágrafo 12, da Lei

12.305, de 2 de agosto de 2010:

a logística reversa consiste em um

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.



Logística Reversa - Indústria

▪ Cadeia de negócio;

▪ Produtividade;

▪ Componente dos subsistemas logísticos;

▪ Pós venda e pós consumo.



Desafios da Logística Reversa - Indústria

▪ A Logística Reversa se relaciona com diferentes atores, com os elos da

cadeia e com alternativas de disposição.

1. Geração dos resíduos 2. Coleta e transporte 3. Processos de 
tratamento

4. Destinação final
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Quantidade de municípios por tipo de disposição final adotada

Panorama de Resíduos Sólidos, Abrelpe, 2017



Distribuição dos municípios com iniciativas de coleta seletiva no Brasil



Falta de espaços adequados a entrega e triagem



Falta de sistematização das informações (coletas on line)



Falta de alternativas a disposição e tratamento (RCC)
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Falta de ambiente para desenvolvimento da Indústria de 
reciclagem



Biomassa pra geração de energia



▪ Políticas públicas pouco eficientes, não integradas e

voltadas exclusivamente a restrições;

▪ Baixa capacidade de controle e monitoramento;

▪ Cadeia de resíduos sólidos fragmentada;

▪ Pouca visão de planejamento e longo prazo;

▪ Falta de um ambiente de negócios mais favorável.

Desafios



Bolsa de Resíduos Pará
Objetivos: 

• Proporcionar um ambiente de negócios sustentáveis baseado na utilização de
resíduos como fonte de matéria-prima para as empresas paraenses;

• Redução de custos, através da promoção da negociação de resíduos ou
recicláveis;

• Gerar novas fontes de receita através do incentivo a ampliação da cadeia
produtiva do setor industrial;

• Minimizar os impactos ambientais pela redução de resíduos industriais
dispostos no ambiente;

• Maximizar o uso de matérias-primas, preservando os recursos naturais;

• Divulgar informações sobre meio ambiente, legislação ambiental, reciclagem
e ações de compromisso ambiental e responsabilidade socioambiental.

http://bolsaresiduospa.com.br/web/

http://bolsaresiduospa.com.br/web/
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