
LOGÍSTICA REVERSA DO VIDRO 

MATÉRIAS-
PRIMAS

INDÚSTRIA 
VIDREIRA

COLETA

CONSUMO

CACO

LIMPEZA E 
SELEÇÃO

PRODUTO

DISTRIBUIÇÃO



CONTEXTO - Matriz de Cenários PNRS
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Alinhamento de Envasadores e Embalagens

Governo comprometido e 
ditando as regras 

Cenário favorável para 
bons resultados

Indústria realiza o básico 
sem grandes 

consequências

Soluções de coleta 
ineficientes  e com baixa 

recuperação de 
embalagens

• Regulação precisa definir as responsabilidades
• Acordo Setorial em negociação 



LINHA DO TEMPO NO DF
Grande Gerador

Decreto nº 
38.021/21 –

Lei de Grande 
Gerador

SLU-DF classificou o 
vidro como inservível
e estabeleceu a coleta 
seletiva gratuita para 

o Grande Gerador

Fev Ago
2018

Viabilização do 
mercado da coleta 
seletiva de vidro 
com a compra do 

caco pela indústria 
vidreira e 

pagamento do 
serviço pelo canal 

frio

2020 – meta 

1.000 ton./mês

Importância da regulação na distribuição das responsabilidades na cadeia produtiva 
para viabilização do sistema de logística reversa 

Grande Gerador 
boicotou a long

neck

Impacto negativo 
direto no lucro do 
Grande Gerador 

2017

Envolvimento da 
indústria de 

bebidas 
contribuindo para 
maior viabilidade 

econômica do 
projeto 

2019



CONTEXTO

Necessidade de compromisso setorial



SISTEMA DE LOGÍSICA REVERSA IMPLANTADO NO DF

Grande Gerador 

Canal Frio - Bares
e Restaurantes

Governo DF

Lei de Grande 
Gerador  

Fabricantes de 
Vidro 

Agentes de triagem

Beneficiadora de 
vidro

• Viabilização econômica do sistema foi equacionada quando o Lei de Grande 
Gerador definiu as responsabilidades

• Cerca de 60% do vidro é gerado no canal frio 

✓ 92 bares e restaurantes

✓ 27 agentes de triagem

✓ ~ 800 ton. de vidro/mês



SISTEMA DE LOGÍSICA REVERSA IMPLANTADO NO DF
Consumidor Final

Governo DF

Fabricantes de 
Vidro 

27  Agentes de triagem

Beneficiadora de vidro

Operação não está equacionada, falta o envolvimento do 
varejo/importador/distribuidor de produtos

Consumidores

Varejo

?



Ações do Estado 
necessárias para 

reciclagem

PRÓXIMOS PASSOS PARA ENFRENTAR OS DESAFIO NO DISTRITO FEDERAL 

Estimular a criação da taxa de lixo progressiva

Estimular os municípios a integrarem a lógica do “cost 
avoindance”

Fiscalização da Lei de grande gerador nos municípios

Melhorar performance da coleta seletiva para aumentar 
escala e melhorar a qualidade

Criar hubs de acumulação

Estruturação das cooperativas para oferecer qualidade e 
escala

O MAIOR PROBLEMA DA LOGÍSTICA REVERSA É A CAPTURA DO RESÍDUO

• Municípios buscam 100% de 
abrangência

• Coleta seletiva com eficiência de 2%
• 50% de rejeito
• custos elevadíssimos



Ações do Estado 
necessárias para 

reciclagem

PRÓXIMOS PASSOS PARA ENFRENTAR OS DESAFIO NO DISTRITO FEDERAL 

Estimular a criação da taxa de lixo progressiva

Estimular os municípios a integrarem a lógica do “cost 
avoindance”

Fiscalização da Lei de grande gerador nos municípios

Melhorar performance da coleta seletiva para aumentar 
escala e melhorar a qualidade

Criar hubs de acumulação

Estruturação das cooperativas para oferecer qualidade e 
escala

O MAIOR PROBLEMA DA LOGÍSTICA REVERSA É A CAPTURA DO RESÍDUO

• Estado precisa 
conscientizar educar a 
população 



Ações do Estado 
necessárias para 

reciclagem

PRÓXIMOS PASSOS PARA ENFRENTAR OS DESAFIO NO DISTRITO FEDERAL 

Estimular a criação da taxa de lixo progressiva

Estimular os municípios a integrarem a lógica do “cost 
avoindance”

Fiscalização da Lei de grande gerador nos municípios

Melhorar performance da coleta seletiva para aumentar 
escala e melhorar a qualidade

Criar hubs de acumulação

Estruturação das cooperativas para oferecer qualidade e 
escala

O MAIOR PROBLEMA DA LOGÍSTICA REVERSA É A CAPTURA DO RESÍDUO

• Para a cadeia do vidro é 
essencial envolver o canal frio



Ações do Estado 
necessárias para 

reciclagem

PRÓXIMOS PASSOS PARA ENFRENTAR OS DESAFIO NO DISTRITO FEDERAL 

Estimular a criação da taxa de lixo progressiva

Estimular os municípios a integrarem a lógica do “cost 
avoindance”

Fiscalização da Lei de grande gerador nos municípios

Melhorar performance da coleta seletiva para aumentar 
escala e melhorar a qualidade

Criar hubs de acumulação

Estruturação das cooperativas para oferecer qualidade e 
escala

O MAIOR PROBLEMA DA LOGÍSTICA REVERSA É A CAPTURA DO RESÍDUO

• Sistema de remuneração atual é de baixa 
eficiência e com custos elevados 

• Necessidade de compromisso setorial 
• Regulação deve ser clara ao definir as 

responsabilidades
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