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INRE EM PARCERIA COM A ABRASA 
(ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS), A RECICLO METAIS, 
A GEREE E ABRADISTI SE MOBILIZAM NA 
LOGÍSTICA REVERSA DE ELETROELETRÔNICOS 
 

Com a POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PNRS começam uma série de 
mudanças que muito têm a ver com nossos hábitos e com a maneira de 
enxergarmos os resíduos que geramos em função deles. O INRE – INSTITUTO 
NACIONAL DE RESÍDUOS foi criado em função dessa demanda. Tendo no seu DNA 
a vocação para trazer alternativas viáveis à sociedade, tanto em termos físicos, 
socioambientais, estruturais como econômicos. 
  
     Para os Resíduos Eletroeletrônicos (REEE) o INRE desenvolveu parcerias e criou 
um Sistema para Gestão de Resíduos, que vai desde a captação dos Resíduos à 
destinação ambientalmente correta. Certificando os participantes do processo, 
desde o CONSUMIDOR, que cumprindo com sua obrigação, retornará corretamente 
seus resíduos, passando pelos que farão parte da Logística e Manufatura Reversa, 
ou seja, os caminhos de volta dos Resíduos e destino ambientalmente adequado 
dos mesmos, através de reciclagem ou destinação dentro das melhores práticas 
socioambientais, até os fabricantes, responsáveis pela etapa final e que terá metas 
de produtos destinados corretamente para cumprir. 
   
     Para testar o nosso SISTEMA de gestão para os REEE, pondo em prática o que 
estava pré-operacional, o INRE iniciou PILOTOS de LOGÍSTICA REVERSA PARA 
RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS. A iniciativa do INRE conta com as Assistências 
Técnicas através da ABRASA (Associação Brasileira das Entidades Representativas 
e Empresas de Serviço Autorizado em Eletroeletrônicos) e Recicladores, através da 
RECICLO METAIS, a GEREE, a ABRADISTI (Associação Brasileira dos Distribuidores de 
TI) e demais parceiros. 
  
        Os PILOTOS para os REEE consistem em: (i) homologação dos pontos de coleta, 
da estrutura de transporte, da estrutura de manufatura reversa e descarte; (ii) 
campanha de divulgação na região de implementação; (iii) treinamento dos 
participantes; (iv) assinaturas de compromissos; (v) recepção dos resíduos nos 
pontos de coleta com termo de doação; (vi) transferência dos REEE - quando lote 
econômico ou volumétrico previamente definido com ponto de coleta, o SISTEMA 
INRE chama o transporte; (vii) REEE vai para Manufatura Reversa e destinação; (viii) 
geração de relatórios; (ix) validação por entidade externa; e (x) emissão de 
certificado para os participantes. 
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    O Primeiro PILOTO começou em São Paulo, onde iniciou com quatro assistências 
técnicas, reciclador certificado e nossa coordenação e sistema. 
  
      O segundo Piloto começou em Araxá - MG. Lá estamos testando o sistema de 
maneira mais completa, com vários tipos de pontos de coleta. São ATs, Escolas, 
Postos de Combustível, Comércio e Eco Pontos do Município. A divulgação também 
está sendo mais ampla, com TVs, Rádios, Jornais e Internet. Devido a organização, 
processo e toda a dinâmica gerada, o Prefeito de Araxá pediu que o PILOTO 
passasse para 6 meses de duração, originalmente, eram apenas 60 dias. 
  
Resumo dos Pilotos em números:  
  

  62 cidades  
  11 estados  
  4 regiões  
  165 pontos de coleta  
  13 destinadores  
  Índice de atendimento nos estados: 41%  
  Capitais: 9 incluindo o Distrito Federal  
  Interior: 53 cidades  
  Cidades com mais de 2 milhões de habitantes: 4 
  Cidades com população entre 600 mil e 2 milhões de habitantes: 9 
  Cidades com pulação entre 200 mil a 600 mil habitantes: 17 
  Cidades com população entre 80 mil a 200 mil habitantes: 16 
  Cidades com populção inferior a 80 mil habitantes: 16 

  
  
        No total, já nos articulamos para iniciar o PILOTO em mais de 40 cidades, entre 
capitais, cidades médias e interior. Onde em piloto chegaremos em 
aproximadamente 200 pontos de coleta. Estamos trabalhando bastante e com 
muito entusiasmo , pois os resultados estão superando nossas expectativas. 
Inclusive, já com correções de rota resultantes das primeiras experiências.Se 
puder, tente acompanhar o andamento pela página do INRE: www.inre.org.br ou 
pelo Facebook: www.facebook.com/inre.instituto.nacional.de.residuos, onde 
atualizamos conforme as coisas vão acontecendo, inclusive colocando os links das 
publicações. 
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