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❖ Lei 12.305/10 

Disciplina a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e institui 

a Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos

PNRS

Setores obrigados a estruturar sistemas de logística reversa

✓ agrotóxicos e suas embalagens (já havia resolução CONAMA)

✓ pilhas e baterias

✓ Pneus

✓ óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens

✓ lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista

✓ produtos eletroeletrônicos e seus componentes

✓ Embalagens em geral

✓ medicamentos
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CALCÁRIO AREIA TRATADA  APÓS 

EXTRAÇÃO
BARRILHA

73%

15%

10% 2%

Composição - Vidro de Embalagem

Silica- Sio2

Sódio - Na

Cálcio - Ca0

Diversos

A Composição do Vidro

O vidro é absolutamente “natural” e infinitamente reciclável. 
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Reciclagem = Processo de Fabricação do Vidro

ABAIXA PONTO DE FUSAO

< CONSUMO DE ENERGIA

< EMISSÃO DE GASES DE 
EFEITO ESTUFA

< EMISSÃO DE 
PARTICULADOS

< CONSUMO DE MATÉRIA-
PRIMA

10% de “cacos” representa entre 2 e 4% de ganho energético e consequente 

redução na emissão de CO2
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Desafio de um país com complexidade continental

~85% do vidro é 
consumido dentro 
da área vermelha e 

azul
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Vidro X Acordo Setorial

60% do vidro é gerado nos Grandes Geradores – Canal Frio

Sistema apoiado no valor do material

Sistema de Cooperativas não atende qualidade e escala para o vidro

Vidro precisa de governança centralizada, transparência e controle

Vidro precisa que a cada elo da cadeia cumpra com sua 
responsabilidade para que o material consiga voltar até 

a fábrica
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Fluxo Logístico – distribuição X logística reversa

Fabricantes de 
Embalagens

Envasadores / 
Embaladores / 
Importadores

Distribuidores ConsumidorVarejista

Município

resíduo

Logística Reversa – preço não 

computado no Produto

Triagem
Beneficiamento

Fabricantes de 
Embalagens

Uso Secundário

Escolha da 
embalagem

Escolha da praça de 
distribuição

Escolha do mix de 
produto

Escolha do 
produto

Descarte da 
embalagem

Destinação 
Rejeito

Coleta Regular e 

seletiva

Destinação 

úmido/lixo da 

limpeza urbana 

e poda

Logística de distribuição –

preço embutido no produto

http://www.istockphoto.com/stock-illustration-8965297-recycling-icons.php&refnum=browndogstudios
http://www.istockphoto.com/stock-illustration-8965297-recycling-icons.php&refnum=browndogstudios
http://www.istockphoto.com/stock-illustration-8965297-recycling-icons.php&refnum=browndogstudios
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Contexto da reciclagem
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TOTAL DE MUNICÍPIOS 

BRASILEIROS

MUNICÍPIOS QUE RESPONDERAM 

AO SNIS 2015

MUNICÍPIOS QUE RESPONDERAM 

TER ALGUM PROGRAMA DE 

COLETA SELETIVA

5.570 3.520 1.256

100% 63,20% 22,55%

Fontes: Sedes dos municípios brasileiros, cobertura do SNIS e coleta seletiva - Manchas desenvolvida pela equipe FESPSP. 

Fonte: SNIS – 2015 (2017)

A leitura desta base de dados evidencia a dispersão cobrindo todas as regiões e a

concentração dos programas de coleta seletiva nas regiões Sul e Sudeste.

Captura do resíduo
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Material Recuperado X Vidro Recuperado e Reciclado

TOTAL DE MATERIAL RECICLÁVEL 

RECUPERADO – SNIS 2015 (em toneladas)

TOTAL DE VIDRO RECUPERADO – SNIS 2015 

(em toneladas)

1.023.500 toneladas 64.652 toneladas 6,32%

1.444 municípios 891 municípios 61,7%

Fonte: SNIS – 2015 (2017)
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Estruturação de pontos de acumulação para 

oferecer escala.

Contexto Nacional

Desafios à Execução da Lei

Alcance da reciclagem não pode ser limitado ao

valor do material recuperado

Adesão do Canal Frio remunerando a coleta 

como grande gerador

Melhorar performance da coleta seletiva para 

aumentar a cobertura e melhorar a qualidade

1

3

4

5

Solução logística para os lugares distantes2

A implementação das ações é um processo que envolve aprendizado e experiêcia 

tanto do poder público quanto da iniciativa privada.

Ações
necessárias 

para 
reciclagem
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Comitê de Logística Reversa do Vidro - CLRV
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Modelo para LR do vidro - Objetivo

✓ Responder demandas e pressões regionais dos gestores
públicos e do Ministério público.

✓ Atender a necessidade de enquadramento da Lei;

✓ Minimizar o impacto econômico da LR na cadeia do
vidro
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Comitê para LR do vidro - CLRV

Desenvolver permanentemente a “inteligência” da logística reversa do vidro;
Promover e acompanhar programas e ações a serem propostos dentro dos 

Termos de Compromisso oriundos das pressões locais.

Missão

Ser a Pré-Gerenciadora do setor de embalagens de vidro

Valor



1515

CLRV  e a Abividro

A Abividro compromete-se a desenvolver a governança do sistema dentro de 
sua entidade, assumindo os custos desta governança por 23 meses

Compromisso da Abividro

Além de custear a governança e gerenciamento do sistema por meio da 
Abividro, compromete-se, ainda, a investir em melhorias para recebimento do 

caco de forma a aumentar a viabilidade econômica das operações

Vidreiros



1616

Contexto Nacional

Propostas de Programas – Macro Soluções (direcionadores)

Novo modelo de negócio para captação do vidro em municípios próximos às 
fábricas- resolver gargalos para aumentar a captação tentando manter a 

estrutura pela remuneração do negócio. (entre 40 e 60% da geração)

Captação de vidro das longas distâncias com o desenvolvimento de 
polo de concentração e sistema especial de transportes. 

(aproximadamente 30 a 40%)

Desenvolvimento de negócios para o reaproveitamento do caco

Proposta 1 Caco perto das fábricas

Proposta 2 – POLOS DE ACUMULAÇÃO

Proposta 3 – PESQUISA DE INOVAÇÃO PARA REUSO 

Macro soluções que devem ser adequadas conforme
variáveis/critérios
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Consultoria

Jurídica

Operação

Consultoria

Técnica

Proposta de Governança do Comitê de LR do Abividro

Abividro

Diretoria

CLRV

Coordenação Executiva (CE)

Divisão Embalagem 

do Conselho 

Estratégico

Aprova decisões 

estratégicas e 

orçamento

Abividro

Recomenda 

decisões 

estratégicas e 

orçamento e toma 

decisões táticas

Gestão Técnica, 

financeira e 

Institucional do 

Programa

Presidentes

Cadeia do 
vidro

Associaçõe de 

Clientes e AbividroAssumir a gestão 

do CLRV total.

Comitê de Embalagem

Profissionais 

específicos de cada 

área

Desafio
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Papel da Abividro

Estimular a rede de captura e ajustar a rede de 

recebimento

Interligar a rede dos recebedores a rede de 

geração

Monitoramento dos resultados

Centro de Inteligência para ajustar os 3 

direcionadores de modelo
1

3

4

5

Gerenciamento de Pilotos para curva de 

aprendizagem
2Como a 

Abividro 
atuará no 
programa

A ABIVIDRO NÃO COMERCIALIZARÁ NEM TRATARÁ DE OPERAÇÕES 

COMERCIAIS. ELA DARÁ SUPORTE PARA CRIAR SOLUÇÕES DE DESTINAÇÃO
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Por que o vidro?
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Praia de Vidro na California 
MacKerricher State Park perto de Fort Bragg, Califórnia.
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Vidro – embalagem que respeita hierarquia da Lei

Natural – inerte e 
não poluente

Retornável

Menor 
pegada de 

carbono da 
extração da 

matéria 
prima a 

reciclagem 
(berço a 
berço)

100% 
reciclável

Reutilizável
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Obrigada!
paulab@abividro.org.br

+5511 32553363

mailto:claudia@abividro.org.br

