
Projeto JICA de Logística Reversa de Resíduos 
Eletrônicos no Brasil é uma iniciati va conjunta, 
com duração de 3 anos (de 2014 a 2017), da JICA, 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
Prefeitura de São Paulo – Secretaria de Serviços, por 
meio da AMLURB (Autoridade Municipal de Limpeza 
Urbana) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC).

PROJETO JICA DE 
LOGÍSTICA REVERSA 
DE RESÍDUOS 
ELETROELETRÔNICOS
NO BRASIL

SOBRE REEE NO BRASIL
O Brasil registrou um aumento drásti co no volume 
gerado de resíduos eletroeletrônicos – REEE, 
fazendo com que a sua gestão adequada se 
tornasse uma questão urgente a ser resolvida.

O governo brasileiro promulgou em 2010, a “Lei da 
Políti ca Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010)”, 
que consiste na “responsabilidade comparti lhada 
entre fabricantes, distribuidores, comerciantes e 
consumidores” para os produtos que causam grandes 
impactos ao meio ambiente quando descartados.

O projeto piloto descarte ON, implantado na 
subprefeitura da Lapa/SP (de abril a outubro/16), 
foi criado para coletar, por intermédio das lojas 
parti cipantes, os eletroeletrônicos descartados 
pelos consumidores e realizar o transporte a uma 
recicladora, a fi m de fazer o processamento e a 
reciclagem de maneira adequada. A execução do 
projeto está sendo realizada com a parti cipação ati va 
e efeti va das empresas e associações representati vas 
da indústria, lojistas, distribuidores e recicladores.

Iniciativa conjunta dos governos do Japão e do Brasil, 
o projeto tem a meta de testar e estabelecer um 
modelo efi ciente e conscientizar os moradores sobre 
resíduos eletroeletrônicos, da coleta ao tratamento.

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE
http://descarteon.jica.eco.br/
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A JICA é o órgão do Governo Japonês responsável pela implementação da 
Assistência Ofi cial para o Desenvolvimento (ODA) que apoia o crescimento
e a estabilidade sócio econômica dos países em desenvolvimento.

www.jica.go.jp/brazil/portuguese/offi ce
www.facebook.com/jicabraziloffi ce Agência de Cooperação Internacional do Japão

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE
http://reee.jica.eco.br/


