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RESUMO    

  

Com o aumento cada vez mais crescente do uso de equipamentos eletroeletrônicos, o seu 

descarte incorreto apresenta um grande problema na atualidade. Uma das alternativas para 

amenizar a destinação incorreta desses materiais é a logística reversa, estratégia regulamentada 

como instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Umas das formas de se realizar a 

logística reversa é através de sistemas integrados, os quais são operacionalizados de forma 

coletiva pelas empresas, por meio de entidades gestoras. Uma das entidades gestoras que 

realizam a logística reversa, em um sistema coletivo de eletroeletrônicos e seus componentes, 

no Brasil é a Green Eletron. O objetivo do estudo é descrever e compreender a logística reversa 

de eletroeletrônicos no estado de São de Paulo a partir dos resultados da entidade gestora Green 

Eletron. Com a análise dos dados apresentados pela entidade gestora, verificou-se que a Green 

Eletron cumpriu todos os requisitos legais de recolhimento dos resíduos, considerando as 

diretrizes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), porém, há a 

necessidade do seu melhoramento na divulgação do programa de logística reversa. Além da 

gestão da logística reversa, como o transporte e a manufatura reversa dos resíduos, as entidades 

gestoras possuem grande papel nesse auxilio de divulgação de informação para a população, 

para maior efetividade de participação dos cidadãos, pois os brasileiros apresentam muito 

pouco conhecimento sobre a temática de descarte correto de resíduos, inclusive dos resíduos 

eletroeletrônicos.   

Palavras-chave: Logística Reversa; Política Nacional de Resíduos Sólidos; Resíduo 

Eletroeletrônico; Entidade Gestora; Green Eletron.    

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 



 

ABSTRACT  

  

With the increasing use of electrical and electronic equipment, its incorrect disposal is a 

major problem today. One of the alternatives to alleviate the incorrect disposal of these 

materials is reverse logistics, a strategy regulated as an instrument of the National Policy 

on Solid Waste. One of the ways to carry out reverse logistics is through integrated systems 

which are operated collectively by companies, through management entities. One of the 

management entities that carry out reverse logistics in a collective system of electronics and 

their components in Brazil is Green Eletron. The objective of the study is to describe and 

understand the reverse logistics of electronics in the state of São de Paulo from the results 

of the managing entity Green Elétron. With the analysis of the data presented by the 

managing entity, it complied with all the legal requirements of the state of São Paulo 

established by the CETESB, however, there is a need for improvement in the dissemination 

of the reverse logistics program. Since in addition to the management of reverse logistics, 

such as transport, the reverse manufacture of waste, the management entities have a great 

role in helping to disseminate information to the population, for greater effectiveness, since 

Brazilians have very little knowledge on the theme of correct disposal of waste, including 

electronic waste.  

Keywords: Reverse Logistics; National Solid Waste Policy; Electronic Waste; Managing 

Entity; Green Electron.  
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1. Introdução     

Nos últimos anos os eletroeletrônicos vêm se tornando cada vez mais presentes no estilo 

de vida das pessoas, constituindo-se indispensáveis. Entretanto, o seu crescimento tem 

causado diversos impactos ambientais, desde a produção e uso, até ao seu descarte (ROCHA; 

PENTEADO, 2016). Além do grande consumo, as novas tecnologias são substituídas 

rapidamente, levando a geração de resíduos de milhares de aparelhos analógicos e ao seu 

descarte incorreto (KIDDEE et al., 2013).   

Atualmente há uma alta produção de equipamentos eletroeletrônicos (EEE). De acordo com 

relatório The Global E-waste Monitor 2020, publicado pela Parceria Global de Estatísticas de 

Lixo Eletrônico (GESP), que é formada pelo Programa Ciclos Sustentáveis (SCYCLE), 

coorganizado pela Universidade das Nações Unidas (UNU), pelo Instituto das Nações Unidas 

para Treinamento e Pesquisa (UNITAR) e a União Internacional de Telecomunicações, em 

2019 o mundo gerou 53,6 milhões de toneladas (Mt) de resíduos eletrônicos, valor que 

corresponde a uma média de 7,3 kg de eletroeletrônico para cada indivíduo. A geração global 

de resíduos provenientes de EEE cresceu 9,2 Mt desde 2014 e está projetado para crescer 74,7 

Mt até 2030 (quantidade que quase duplica em menos de 20 anos).     

Há diversos materias nos equipamentos eletroeletrônicos, os quais podem conter produtos 

químicos tóxicos, o que inclui uma ampla gama de metais pesados, como cádmio, chumbo, 

mercúrio, arsênico e níquel (HUANG et al., 2014). O descarte incorreto desses resíduos gera 

grande impacto ambiental como poluição das águas, solo, ar, contaminação de plantas e etc.    

Segundo Prado et al. (2016) são descritos na literatura mais de 60 constituintes de resíduos 

de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) que podem provocar doenças em seres vivos, tais 

como câncer, doenças renais e distúrbios neurológicos. Assim a reciclagem destes materiais 

contribui para se evitar as contaminações e a exposição humana.     

Como forma de reduzir os impactos do descarte dos resíduos sólidos em geral, no ano 2010 

foi instituída no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal 12.305 

(BRASIL, 2010), que estabeleceu diretrizes e metas para o gerenciamento de resíduos e que 

devem ser cumpridas em todo o território nacional.     

A PNRS pode ser considerada um marco na gestão de resíduos no Brasil, representando 

nova visão no combate à problemática de resíduos sólidos (GOMES et al., 2014). A lei traz 

inovações para área, como: diferença de resíduos sólidos e rejeitos, acordos setoriais e 
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responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, por meio da logística reversa, 

assuntos que as demais leis não relatavam (LAVNITCKI et al., 2018; GOMES et al., 2014).    

A logística reversa é uma das alternativas para amenizar a destinação incorreta desses 

materiais. Ela vem sendo cada vez mais exigida pela legislação, possuindo a capacidade de 

diminuir a extração de matérias-primas e a geração de passivos, e também a garantia da 

destinação ambientalmente correta dos resíduos (SPERANZA; MORETI, 2014). Pode ser 

definida, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), como:    

 “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.”  

(BRASIL, 2010).  

A logística reversa é um processo que pode ser considerado como sendo simplesmente uma 

versão contrária à da logística que é conhecida atualmente (MUELLER, 2005). Ou seja, 

consiste em um fluxo reverso, no qual os produtos através da reciclagem retornam a cadeia 

produtiva e, consequentemente, a indústria (REIS, 2020).     

O sistema de logística reversa possui uma grande oportunidade de desenvolver a 

sistematização dos fluxos de resíduos, o que contribui para redução do uso de recursos naturais 

e dos demais impactos ambientais, sendo assim um mecanismo contribuinte para a promoção 

da sustentabilidade de uma cadeia produtiva (SHIBAO et al., 2010).    

Para a efetiva implantação, é preciso a cooperação de diversos elos da cadeia produtiva, os 

consumidores, distribuidores, produtores e o poder público. Todos possuem um papel, e é 

fundamental que cada um cumpra com o seu para que o processo tenha sucesso (SPERANZA; 

MORETI, 2014).    

Em 2019 houve a assinatura do Acordo Setorial para a Logística Reversa de Eletroeletrônico 

(BRASIL, 2022), formalizado em 2020 pelo Decreto Federal Nº 10.240, de 12 de fevereiro de 

2020, que regulamenta o inciso VI do caput do art. 33 e o art. 56 da Lei nº 12.305/ 2010 e 

complementa o Decreto nº 9.177/ 2017, em relação à implementação de sistema de logística 

reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico (BRASIL, 2020). 

Por meio desses dispositivos foram criadas especificações, regras e metas para a estruturação, 

implementação e operacionalização da logística reversa.   
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O capítulo XVI, do decreto, traz as metas nacionais para o recolhimento e destinação 

ambientalmente correta dos REEE. Há duas metas a serem cumpridas, a geográfica, que 

compreende a instalação de pontos de entrega voluntário (PEV’s) e a meta de recolhimento 

percentual de REEE distribuídas em um cronograma de 5 anos, com início em 2021 (BRASIL, 

2020).    

Na meta geográfica, o decreto estabelece que haja PEV’s nos 400 maiores municípios do 

país até 2025, e, para cada município atendido pelo sistema de logística reversa, deverá ser 

instalado, no mínimo, um ponto de recebimento a cada vinte e cinco mil habitantes (BRASIL, 

2020). Já a meta percentual a ser coletada e destinada anualmente de REEE é de que, no quinto 

ano de sua implantação (2025), o sistema de logística reversa deverá coletar e destinar, de forma 

ambientalmente adequada, dezessete por cento, em peso, dos produtos eletroeletrônicos 

comercializados no mercado interno de uso doméstico no ano-base de 2018 (BRASIL, 2020).    

Outro decreto que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos é o Decreto Nº 

10.936, de 12 janeiro de 2022, o qual trata de logística reversa no capítulo III do título II, o 

texto instituiu o Programa Nacional de Logística Reversa, integrado ao Sistema Nacional de 

Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) e ao Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos (PLANARES), e disponibiliza instrumentos e formas de implantação da logística 

reversa (BRASIL, 2022).    

No ano de 2022, também houve a publicação do Decreto 11.044/ 22 que institui o 

Certificado de Crédito de Reciclagem o Recicla+ dos sistemas de logística reversa, tratando 

sobre o art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2022).    

Já no estado de São Paulo, além das determinações da PNRS, a implementação da logística 

reversa busca atender também à Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), estabelecida 

pela Lei Estadual 12.300/2006 (SÃO PAULO, 2006), regulamentada pelo Decreto Estadual 

54.645/2009 (SÃO PAULO, 2009).     

Para regulamentar as determinações legais nacionais e estaduais, a Secretaria do Meio 

Ambiente (SMA) e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) desenvolveram 

uma estratégia de implementação para a logística reversa, e iniciaram diversas tratativas com 

os atores envolvidos. Assim, em 2011 decidiram estabelecer uma estratégia de médio-longo 

prazo para implantação da logística reversa no estado.    
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Desta forma, desenhou-se uma estratégia de 15 anos, para o período 2011-2025, composta 

de três fases: Fase 1, de 2011 a 2015: colocar em prática programas piloto – com indústria e 

importadores; Fase 2, de 2015 a 2021: ampliar gradualmente para toda indústria e incluir o 

comércio e os municípios; e Fase 3 – 2021 a 2025: consolidar os avanços na legislação 

(CETESB, 2022).    

No ano de 2015, a SMA do estado paulista estabeleceu a Resolução SMA 45, de 23 de junho 

de 2015, que define as diretrizes para implementação e operacionalização da responsabilidade 

pós consumo no Estado de São Paulo (SMA, 2015).  

Somente dois anos depois, em 2017, houve a publicação no aspecto da logística reversa de 

REEE, com a assinatura do “Termo de Compromisso para Logística Reversa de Produtos 

Eletroeletrônicos de Uso Doméstico”, firmado por intermédio da SMA do estado de São Paulo, 

a CESTESB, a entidade gestora Green Eletron, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 

Eletrônica (ABINEE) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 

São Paulo (FECOMERCIO-SP) (São Paulo, 2017). Por meio deste termo tem-se o 

estabelecimento de comprometimento de todas as partes para o funcionamento do sistema de 

logística reversa de REEE.    

No ano seguinte, 2018, foi estabelecida a Decisão de Diretoria n° 076/2018/C (CETESB, 

2018), que possui o procedimento para a incorporação da logística reversa no âmbito do 

licenciamento ambiental, como forma de atendimento à Resolução SMA 45, de 23 de junho de 

2015, que define as diretrizes para implementação e operacionalização da responsabilidade pós 

consumo no Estado de São Paulo (SMA, 2015). Assim, a DD n° 076/2018/C estabeleceu dentre 

outras coisas as metas para a logística reversa no Estado de São Paulo tanto de recolhimento de 

material, a chamada meta quantitativa, quanto para a instalação de pontos de coleta, chamada 

de meta geográficas (CETESB, 2018).   

Em 2019 a CETESB publicou a Decisão de Diretoria n° 114/2019/P/C, sucedendo a DD n° 

076/2018/C, e atualizando o procedimento de incorporação da logística reversa no âmbito do 

licenciamento ambiental e as metas determinadas (CETESB, 2019).   

No ano de 2021, houve mais uma atualização com a DD nº 127/2021/P, com novas metas 

para a logística reversa no Estado de São Paulo, incluindo as metas dos eletroeletrônicos, a qual 

começou a valer no dia 1 de janeiro de 2022 (CESTESB, 2021).     
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Umas das formas de se realizar a logística reversa é através de sistemas integrados, que são 

operacionalizados de forma coletiva pelas empresas, por meio de entidades gestoras (BRASIL, 

2020). Uma entidade gestora é definida de acordo com o Decreto Nº 10.240/ 2020 BRASIL, 

2020 de:    

“Pessoa jurídica constituída pelas empresas fabricantes e importadoras ou associações 

de fabricantes e importadores de produtos eletroeletrônicos, que atenda aos requisitos 

técnicos de gestão, com o objetivo de estruturar, implementar e operacionalizar o 

sistema de logística reversa de que trata este Decreto” (BRASIL,2020).  

As entidades gestoras então tratam de operacionalizar o sistema de logística reversa em um 

modelo coletivo, entre aqueles que são obrigados por lei a realizarem a logística reversa de seus 

produtos.  

Uma das entidades gestoras responsáveis pela logística reversa de eletroeletrônicos é a 

Associação Gestora para Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos Nacional – GREEN 

ELETRON (“GREEN ELETRON”), associação civil de âmbito nacional, sem fins econômicos 

e/ou lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado (GREEN ELETRON, 2022). Seu 

objetivo é gerenciar e efetivar as contratações relativas à gestão dos produtos eletroeletrônicos 

e seus componentes no âmbito da logística reversa, que se encontram descartados nos pontos 

de coleta após o uso pelos consumidores, não atuando, porém, de maneira direta, no manejo, 

destinação e/ou disposição final ambientalmente adequada desses resíduos (GREEN 

ELETRON, 2022).   

O papel da entidade gestora é operacionalizar a logística reversa, com a operação e 

divulgação do programa. Sendo necessário I) a disponibilização de PEV’s; II) a coleta do 

material deixado pelos consumidores domésticos; III) a destinação ambientalmente correta para 

recicladores que transformem os REEE em matéria prima, que irão voltar para a cadeia 

produtiva para fabricação de novos produtos (GREEN ELETRON, 2022). Na imagem 1 é 

possível visualizar o ciclo de logística reversa da Green Eletron.   
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Imagem 1. Ciclo de logística reversa da Green Eletron.  

  
Fonte: Green Eletron, 2022.  

  

Dessa forma, o intuito deste trabalho é descrever o sistema coletivo de logística reversa de 

eletroeletrônicos da entidade gestora Green Eletron, em especial os resultados da logística 

reversa no estado de São Paulo, para incentivar o descarte correto desses materiais,    

O objetivo do estudo é descrever e compreender a logística reversa de eletroeletrônicos no 

estado de São de Paulo a partir dos resultados da entidade gestora Green Eletron, para assim, 

contribuir com a gestão dos REEE no estado paulista.       

2. Metodologia   

2.1 Revisão da Literatura  

Para atingimento dos objetivos definidos, foi realizada uma revisão da literatura existente 

sobre o tema. Para isso foi feito um levantamento bibliográfico em publicações científicas, tais 

como livros, artigos, trabalhos de conclusão de curso, teses e dissertações em bases de dados: 

Google Scholar, periódicos Capes, Scopus, Web of Science e Scielo.   

Também foi realizada uma pesquisa documental das legislações nas esferas federais e nas 

estaduais de São Paulo sobre a temática de logística reversa e logística reversa de REEE.  

2.2 Estudo de caso  

O delineamento metodológico desta pesquisa foi baseado no enquadramento de estudo de 

caso. Trata-se de pesquisa aplicada por meio de abordagem quantitativa, já que quantificou a 
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coleta de resíduos eletroeletrônicos no Estado de São Paulo a partir da base de dados da entidade 

gestora Green Elétron (SILVA; MENEZES, 2005). A pesquisa também teve caráter qualitativa, 

pois permitiu determinar a situação da logística reversa de eletroeletrônicos no Estado de São 

Paulo (SILVA; MENEZES, 2005).   

Segundo Yin, R. K. (2001), o método de pesquisa estudo de caso é usado em diferentes 

áreas e possui grande importância na contribuição do conhecimento dos fenômenos individuais, 

grupais, sociais, políticos e outros, além de poder simplificar fatos complexos.   

Para o seguinte estudo de caso foi realizada uma pesquisa documental de dados obtidos pela 

entidade gestora Green Eletron, a qual possui assinatura do acordo setorial e termo de 

compromisso com o estado de São Paulo de logística reversa de REEE. Verificaram-se 

documentos da entidade gestora como seu estatuto, site e relatórios enviados aos órgãos 

ambientais competentes.  

Após a apuração das informações e com os resultados compilados, foi realizada uma 

avaliação das ações de logística reversa no estado de São Paulo, que contitui o mais populoso 

do país, com cerca de 41.262.199 pessoas segundo o último censo de 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e com projeção para 2022 de 46.997.428 pessoas 

(IBGE, 2022).   

3. Resultados e Discussão   

O estado de São Paulo foi pioneiro em estabelecer legislações próprias a respeito de logística 

reversa, incluindo a de REEE, antes mesmo de se ter alguma legislação mais específica em 

âmbito nacional. Atualmente é o único estado que possui metas de recolhimento de REEE em 

seu território.   

As metas de logística reversa de REE no estado de São Paulo foram iniciadas em 2017, com 

o Termo de Compromisso, cuja sua primeira etapa (primeiros seis meses, iniciados a partir da 

sua assinatura em outubro de 2017) foi estabelecida a coleta de eletroeletrônicos em, no 

mínimo, 3 diferentes municípios, contando com, no mínimo, 16 pontos de entrega fixos (SÃO 

PAULO, 2017).    

Já para os anos de 2019 a 2021, as metas foram estabelecidas pela CETESB, dispostas na 

DD n° 114/2019/P/C (CESTESB, 2019), em que os equipamentos eletrônicos foram divididos 

em duas categorias:  
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- Equipamentos eletroeletrônicos de uso doméstico e seus acessórios (com tensão até 240 

V), excetuados os produtos de grande porte: meta quantitativa no ano de 2021 era de coletar 

6,8% em peso dos produtos colocados no mercado paulista pelas empresas que fazem parte do 

sistema, ou de 2019 a 2021 uma taxa de crescimento da coleta, no mínimo, igual a 100% em 

relação à quantidade (em peso) coletada no ano anterior pelo sistema de logística reversa. A 

meta geográfica, para 2021, era dispor de pontos de coleta em 40% dos municípios com mais 

de 80 mil habitantes, havendo, pelo menos, 1 ponto de entrega a cada 25 mil habitantes. 

Alternativamente, de 2019 a 2021, as metas geográficas consistiam em possuir taxa de aumento 

da quantidade de pontos de entrega, no mínimo, igual a 100% em relação ao ano anterior; 

realização de campanhas de coleta anuais; e em 2021 ter atendimento a 80% dos municípios 

com mais de 80 mil habitantes (CETESB, 2019).    

-Equipamentos eletroeletrônicos de uso doméstico e seus acessórios (com tensão até 240 V) 

de grande porte: meta quantitativa era coletar em 2021 6,8% dos produtos colocados no 

mercado paulista ou de 2019 a 2021 possuir uma taxa de crescimento da coleta, no mínimo, 

igual a 100% em relação à quantidade (em peso) coletada no ano anterior. Neste caso, 

apresentaram-se também duas possibilidades para a estipulação das metas geográficas. Para 

2021, tal meta era possuir um ponto de coleta em 40% dos municípios com mais de 80 mil 

habitantes. De 2019 a 2021, compreendia ter taxa de aumento da quantidade de municípios 

atendidos, no mínimo, igual a 100% em relação ao ano anterior (desde que a quantidade de 

referência fosse diferente de zero) e, em 2021, atender a 40% dos municípios com mais de 80 

mil habitantes. (CETESB, 2019).  

As metas para os anos de 2022 a 2025 estão dispostas pela DD n° 127/2021/P; as novas 

metas de recolhimento estabelecidas para os equipamentos eletroeletrônicos de uso doméstico 

e seus acessórios (com tensão até 240 V) são: 2022: 3%(6) 2023: 6%(6) 2024: 12%(6) 2025: 

17%; e as metas geográficas ficaram: 2022: 80% dos municípios com mais de 80.000 

habitantes, com, no mínimo, 1 ponto de entrega a cada 25.000 hab.; 2024: 85% dos municípios 

com mais de 80.000 habitantes, com, no mínimo, 1 ponto de entrega a cada 25.000 hab.; 2025: 

100% dos municípios com mais de 80.000 habitantes, com, no mínimo, 1 ponto de entrega a 

cada 25.000 hab. (CESTESB, 2021).   

A partir da pesquisa realizada em conjunto com a entidade gestora Green Eletron, 

verificouse o cumprimento das metas legais de quantidades de REEE coletado, de PEV’s 
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instalados e quantidade de cidades atendidas pelo programa de logística reversa de REEE no 

estado de São Paulo.   

Os PEV’s são uma das possíveis entradas de resíduos pelos consumidores finais no 

programa de recolhimento de REEE, distribuídos no varejo, órgãos públicos e em parques 

(GREEN ELETRON, 2022). Na Tabela 1, é possível observar a quantidade de PEV’s instalados 

no Estado de São Paulo, pela entidade gestora.   

Tabela 1. Pontos de Entrega Voluntário da Green Eletron no Estado de São Paulo.  

2017/2018  2019  2020  2021  

Meta   Instalado  Meta   Instalado  Meta   Instalado  Meta   Instalado  

16  36  70  169  175  378  235  527  

  

Fonte. Green Eletron.  

A Green Eletron alcançou em todos os anos as metas estabelecidas para o número de PEV’s 

instalados, com um aumento de 93,16% se comparado os números de 2018 com os de 2021. 

São Paulo é o estado com o maior número de coletores, já que em todo o território nacional a 

entidade gestora possuía, em 2021, 811 recipientes dessa natureza (ABRELPE, 2022).   

Os PEV’s estão distribuídos em diferentes municípios no estado, porém, a população 

mínima estipulada pela legislação estadual para possuir um coletor de REEE é de 80 mil 

habitantes (CETESB, 2021), o que representa apenas 13,6% dos municípios do estado, que são 

645 no total (IBGE, 2010). Logo, entende-se que as métricas utilizadas atualmente precisam 

ser atualizadas e repensadas, já que os munícipios mais afastados não estão sendo 

contempladas.   

Conforme a Tabela 2 a quantidade de municípios atendidas pelo programa aumentou 

92,79% do ano de 2017 a 2021. Porém, mesmo com as metas e as obrigações legais sendo 

alcançadas em todos os anos, a quantidade de municípios atendidas pelo programa de logística 

reversa da Green Eletron no estado de São Paulo, no ano de 2021, representa somente 17% do 

total dos municípios do estado.   
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Tabela 2. Cidades atendidas pelo sistema de Logística Reversa da entidade gestora Green Eletron no Estado  

de São Paulo.  

2017/2018  2019  2020  2021  

Meta  Atendido  Meta  Atendido  Meta  Atendido  Meta  Atendido  

3  7  19  69  39  95  76  111  

  

Fonte. Green Eletron.  

  

De acordo com uma pesquisa realizada por Demajorovic; Augusto; Souza (2016), foi 

revelado que muitas dificuldades seriam apresentadas na operacionalização da logística reversa 

de REEE, como tamanho do território brasileiro, que dificulta ainda mais a coleta de resíduos 

fora dos grandes centros urbanos, devido aos custos logísticos envolvidos.  

Com diversos Pev’s instalados diferentes municípios no estado, realização de campanhas e 

divulgação do sistema, a entidade gestora Green Eletron cumpriu as metas quantitativas 

estabelecidas na legislação estadual de São Paulo, em 3 dos 4 anos, conforme se pode observar 

na Tabela 3.  

Tabela 3. Peso coletado em toneladas no sistema de Logística Reversa de REEE no Estado de São Paulo.  

2017/2018  2019  2020  2021  

Meta  Efetivo  Meta  Efetivo  Meta  Efetivo  Meta  Efetivo  

90t  102,4t  180t  331,79t  450t  88,76t  151t  275,1t  

  

Fonte. Green Eletron.  

  

De acordo com a entidade gestora, com o recolhimento dos REEE do seu programa de 

logística reversa durante os anos de 2019 e 2020 foi possível evitar: a emissão de 890 toneladas 

de CO2; o consumo de 14,2 mil metros cúbicos de água e 294 toneladas de óleo diesel. Com a 

reciclagem desses materiais foram recuperados e destinados novamente para a cadeia 

produtiva: 85 toneladas de plástico, 75 toneladas de ferro, 32,4 toneladas de cobre, 20 toneladas 

de alumínio, 14 toneladas de vidro e 47 toneladas de outros materiais, incluindo metais nobres 

e preciosos, como ouro, prata e níquel (GREEN ELETRON, 2022).  

Somente no ano de 2020 que não houve o comprimento efetivo da meta estabelecida, porém 

a entidade utilizou o volume extra recolhido no ano de 2019 para compensar a meta de 2020.  
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Deve-se considerar que o ano de 2020 foi um ano atípico, o primeiro ano a pandemia global de  

Covid-19. (CIOTTI et al, 2020).   

Com o início das medidas de isolamento social, muitos dos locais onde estavam instalados 

os PEVs da Green Eletron, como centros culturais, parques e lojas do varejo, foram fechados. 

Segundo o governo do Estado de São Paulo, a taxa média de isolamento social no estado durante 

o período de março a dezembro de 2020 foi de 43% (São Paulo, 2022). Com tudo isso, houve 

então, uma queda de 73% de recolhimento de REEE no ano de 2020 comparando com o ano de 

2019.   

No ano de 2021, a meta no estado diminuiu para atender aos valores estabelecidos no 

Decreto Federal 10.240/2020, o qual no ano de 2021 representava 1% do que foi colocado no 

mercado, considerando o ano de 2018 como ano base (BRASIL, 2020). A métrica utilizada pela 

entidade para calcular a meta do estado de São Paulo, validada pela CETESB, foi a do uso do 

índice Confaz do estado.   

O estado de São Paulo, em 2021, representou 38% do total de eletroeletrônicos coletados 

pela entidade gestora, já que em nível nacional a Green Eletron, coletou cerca 715,8 toneladas 

de REEE (ABRELPE, 2022).   

Mesmo com o recolhimento de quase 300 toneladas somente no estado de São Paulo, no 

ano de 2021, as metas de recolhimento no país e consequentemente no estado de SP são muito 

inferiores a outros países. Enquanto no ano de 2021 a meta de recolhimento foi de 1%, e 17% 

para 2025, em Portugal, de acordo com o artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, no ano de 

2019 a meta já era de 65% do peso médio dos EEE colocados no mercado nos três anos 

anteriores ou, alternativamente, 85% dos REEE gerados no país (PORTUGAL, 2017).    

No relatório “Evolução da Gestão de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos e Resíduos de 

Equipamentos Elétricos e Eletrônicos” divulgado pela Agência Portuguesa de Ambiente 

(APA), as entidades gestoras do país reportaram que, no ano de 2019, foram colocados no 

mercado 203 921 toneladas de REEE e, deste total recolhidas 52 772 toneladas (25,8%), 

valorizado 44 904 t. (APA, 2021)  

       Na União Europeia, os REEE recolhidos em 2020 foram estimados em 10,3kg por habitante 

(EUROSTAT, 2022), enquanto no estado de São Paulo o recolhimento não chegou a 0,1kg por 

habitante, se considerada a população do último censo do IBGE de 2010.   
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A baixa adesão da população pode se dar pela falta de informação das pessoas, o que gera 

um grande problema para o avanço da logística reversa de REEE. Segundo Peixoto e Dantas 

(2020), a problemática dos REEE não tem sido abordada desde o Ensino Básico nos últimos 

anos, mesmo sendo um tema de abrangência social.  

 Em uma pesquisa realizada pela própria Green Eletron, no de 2021, os brasileiros ainda 

não sabem o que são os REEE e como descartá-los. O estudo ouviu mais de 2 mil pessoas em 

todo país e o resultado indica que o descarte correto desse tipo de resíduo ainda é um desafio 

no país (GREEN ELETRON, 2021).   

A pesquisa divulgou que a maioria da população (87%) já ouviu falar em lixo eletrônico, 

mas não sabe ao certo o significado. Existe uma confusão sobre o que significa o lixo digital 

(spam) e o físico (os resíduos eletrônicos). A maioria (71%) dos respondentes concorda que 

não há muita informação na mídia sobre o lixo eletrônico e seu descarte correto. Dos 

entrevistados, 87% guardavam algum tipo de eletroeletrônico sem utilidade em casa por mais 

de 2 meses, e 25% da população nunca levou seus resíduos eletrônicos até um ponto de coleta 

(GREEN ELETRON, 2021).   

Portanto, o papel da educação ambiental é de grande importância para a efetividade da 

logística reversa em geral. Como foi visto os brasileiros não possuem informações adequadas 

sobre o descarte correto de REEE, o que mostra a necessidade de melhoria na divulgação de 

informação.   

Além da gestão da logística reversa, como o transporte e a manufatura reversa dos resíduos, 

as entidades gestoras possuem grande papel nesse auxilio de divulgação de informação para a 

população.   

A Green Eletron realiza ações de comunicação, porém, ainda falta muito para que haja uma 

mudança no comportamento da população. Ações como mais campanhas de recolhimento de 

resíduos, parcerias com universidades, oferecimento de cursos, workshops, ações nas mídias 

socias e entre outras atividades poderiam auxiliar nesse objetivo.   

4. Conclusão  

A entidade gestora cumpriu todos os requisitos legais estabelecidos pelos órgãos 

competentes no estado de São Paulo, porém, a população ainda apresenta pouco conhecimento 

sobre a temática de descarte correto de resíduos, inclusive o de REEE.  Há a necessidade de 

melhoramento na divulgação do programa de logística reversa por parte da Green Eletron, para 
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maior efetividade de participação dos cidadãos, como mais campanhas, ações nas mídias socias 

e até mesmo maior colaboração dos fabricantes, importadores e distribuidores que fazem parte 

do programa.  

Além disso, mesmo o estado de São Paulo sendo pioneiro nas legislações próprias a respeito 

de logística reversa, incluindo a de REEE, há a necessidade de reavaliar as suas metas de 

recolhimento de resíduo, inclusive as metas nacionais. Essa necessidade está em consonância 

com princípios, objetivos e instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, vigente 

desde 2010 e regulamentadora da logística reversa, e é reforçada quando se analisa o panorama 

brasileiro, comparando-o com a realidade de outros países cujos indicadores e metas se 

encontram em estágios mais avançados (como Portugal).   

De toda maneira, a logística reversa de REE vem apresentando grande importância, no 

cenário nacional e estadual e tem grande potencial para ser aperfeiçoado.  
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