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O que é o JOGUE LIMPO?

•

Sistema de logística reversa de embalagens plásticas de óleo

lubrificante usadas, estruturado e disponibilizado
gratuitamente pelos fabricantes associados para os pontos
geradores cadastrados.

•

Através da reciclagem, trata adequadamente as embalagens
usadas recolhidas, visando dar o destino ambientalmente
correto, transformando-as em insumo industrial, evitando
agressão à natureza.
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Ciclo de Vida do Óleo Lubrificante
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JOGUE LIMPO – linha do tempo

➢ Dezembro:
Assinatura do
Acordo
Setorial com
MMA

➢ Início de
operações
no RS, como
Programa
Jogue Limpo,
iniciativa dos
fabricantes
associados ao
Sindicom

2005

➢ Setembro:
Criação do
Instituto
Jogue Limpo
aprovada no
CADE

➢ Termos de
Compromisso:
SP/RJ/MG/PR

2010
➢ Agosto:
Política
Nacional de
Resíduos
Sólidos
(PNRS) Lei 12.305
de 2010

2012

2013
➢ Termos de
Compromisso:
DF/CE/RN/PB

➢ Operação
plena, já na
nova sede

➢ Expansão
geográfica
completa: 4.213
municípios
atendidos em 14
Estados + DF
➢ Superada
meta do Acordo
Setorial
(4.400 ton.):
destino ambiental
correto de 4.455
ton. de plásticos

➢ Novembro:
Estatuto e Reg.
Interno
registrados;
CNPJ liberado

➢ Atingida a
marca de 400
milhões de
embalagens
recicladas
desde 2005

2014

2015

2016

➢ Termos de
Compromisso:
BA/AL/ES/PE

➢ Premiação:
von Martius
/AHK

➢ Premiação:
Troféu Alagoas
Verde – IMA/AL

➢ Regiões S,
SE e NE (14
Estados) e DF:
atendidos 70%
dos municípios

➢ Certificação:
Selo Verde do
Instituto Chico
Mendes

➢ Renovada a
Certificação do
Selo Verde do
Instituto Chico
Mendes

➢ Premiações:
AmCham e
Hugo Werneck

➢ Adesão ao
“Pacto Global”
da ONU

➢ Início da
operação no
Estado do MS
➢ Prêmio AEA
de Meio
Ambiente –
Responsabilidade
Social
➢ Renovação
dos Termos de
Compromisso:
SP e ES

2017
➢ Certificação
Selo Verde do
Instituto Chico
Mendes - 3º ano
consecutivo
➢ Ultrapassada
marca de 600
milhões de
embalagens
recicladas desde
2005
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Evolução do JOGUE LIMPO
•

O Programa cresceu e se transformou em Instituto Jogue Limpo

•

Com a magnitude dos números e das perspectivas ainda maiores,

as Associadas resolveram pela transformação
•

Foco na atividade principal, com possibilidade de mais
participantes

•

A criação do Instituto seguiu todos os trâmites legais:
•

Aprovado no CADE aprovado em 18/09/2014 (processo no
005278).

•

•

Estatuto, o Reg. Interno e o CNPJ liberados em 03/11/2014

Responsabilidade em gerir o sistema de logística reversa e
implementar ações necessárias para cumprimento dos
compromissos firmados pelas associadas.
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Fabricantes Associados
Associadas Fundadoras

Associadas Não Fundadoras
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Fatos e Dados – 2017
Fechamento do ano
•

5 Operadoras Logísticas, gerando 184 empregos diretos

•

20 centrais de recebimento e 60 caminhões

•

+ 40.000 pontos geradores cadastrados ativos

•

+ 3.500 km/mês roda cada caminhão

•

10 pontos geradores por município

•

27 Kg coletados em cada visita

•

4.551 toneladas de plástico com destinação ambiental adequada

•

+ 633.000.000 de embalagens recolhidas desde 2005

•

“Pegada de Carbono” – mais que o dobro do índice esperado

•

Premiações, Reconhecimento e Certificações:
✓ Certificado com o “Selo Verde” – Instituto Chico Mendes
✓ 11º Prêmio AEA de Meio Ambiente – Cat. Responsabilidade Social
✓ Participante do Pacto Global da ONU

✓ Destinador Final para 7 órgãos ambientais / Semas / 3 Prefeituras

Todas as Metas foram 100% atendidas
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Compromissos
•

Cumprir Acordo Setorial assinado com o Min.do Meio Ambiente
em Dez/2012, baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos
(Lei 12.305/2010)
–

Segmento de lubrificantes foi o primeiro a assinar Acordo Setorial.

–

Atender 100% dos munícipios dos Estados das regiões Sul, Sudeste e
Nordeste (menos Maranhão e Piauí), mais o DF.

–

Desde Julho de 2017, está sendo atendido o Estado de Mato Grosso
do Sul – na Capital Campo Grande e mais 7 cidades próximas

–

Atender os segmentos de postos de serviço, concessionárias de
veículos e distribuidores/atacadistas de lubrificantes.

Todas as Metas
foram 100% atendidas

–

Realizar campanhas voltadas à educação ambiental e divulgação do
Sistema.

•

Cumprir os Termos de Compromissos nos Estados

Acordo Setorial assinado com o Ministério do Meio Ambiente – Dez/2012
Termos de Compromisso assinados com 11 Estados + DF
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Educação Ambiental
•

2012: lançada a revista infanto-juvenil “A História da Família

Lubis”, com mais de 35.000 exemplares distribuídos.
•

2013: lançada a “Agenda Ambiental”, material para
capacitação de professores e alunos do ensino fundamental,
com mais de 30.000 exemplares distribuídos.
o

Material também produzido em CD e disponível para download
gratuito no site.

•

2013: realizado 1º Concurso de Redação do Jogue Limpo,
envolvendo 42 escolas e 650 alunos.
o

Ótima repercussão - repetido em 2014, 2015 e 2016, sempre com o
envolvimento crescente de alunos.

o

2017: 4.600 alunos participantes; tema “O que é Sustentabilidade”

o

2018: já lançado o 6º Concurso de Redação Jogue Limpo
-

Tema: Coleta Seletiva - Como você cuida do que descarta?

-

Esperados mais de 5.000 alunos participando
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Como funciona
•

Jogue Limpo: contrata empresas gestoras (operadoras logísticas)
nos estados onde atua.

•

Operadoras logísticas: responsáveis pelo cadastramento de
geradores, coleta/recebimento das embalagens e administração
das centrais de armazenagem.

•

Frota de caminhões: equipados com alta tecnologia, atendendo aos
requisitos de segurança, controle e cuidado com o meio ambiente.

•

Sistema de monitoramento: permite acompanhamento de rotas e
informações do peso do plástico recebido nos pontos geradores
cadastrados.

•

Recebimento de embalagens: no ato é entregue comprovante ao
gerador e a informação do peso é transmitida em tempo real,
através de leitura do código de barras pelo smartphone disponível
em cada caminhão.
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Operação
•

Visitas do Sistema de Recebimento Itinerante: realizadas de
forma programada e periódica aos comerciantes cadastrados.
•

Na expansão do sistema está prevista a utilização de PEVs – Pontos
de Entrega Voluntária, onde serão recolhidas as embalagens
devolvidas.

•

Ato da pesagem: emitido comprovante que poderá ser exigido
pelo órgão ambiental durante o processo de licenciamento.

•

Centrais de Recebimento: embalagens são drenadas, em
alguns casos segregadas por cor, e prensadas ou moídas, para
serem acondicionadas e encaminhadas às recicladoras
credenciadas.

•

Recicladora: se necessário o material é triturado. Depois de
submetido a processo de descontaminação do óleo lubrificante
residual, é transformado em matéria-prima para novas
embalagens e outros produtos plásticos, retornando à cadeia de
produção.
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Operação
Gerador

Novos Produtos

Central Jogue Limpo

Reciclagem
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Expansão e Área de atuação

Atual:
15 Estados + DF
4.221 Munícipios

2005

Rio Grande
do Sul

2009

Paraná

2010

Rio de
Janeiro

Santa
Catarina

Cidade São
Paulo

2012

Estado de
São Paulo

Minas
Gerais

Distrito
Federal

2013

Espírito
Santo

2014

Bahia, Alagoas
e Sergipe

Pernambuco,
Rio Grande Norte,
Paraíba e Ceará

2017

MS – Reg. Metr. de
Campo Grande

A partir
de 2018

Expansão
Regiões Centro Oeste,
Norte e MA e PI
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Sistema de Informação
•

Gestão: desenvolvido sistema que disponibiliza informações

diretamente das balanças eletrônicas, as quais são exportadas em
tempo real através de smartphones logo após a pesagem das
embalagens devolvidas aos fabricantes.
Peso:
código de
barra

Georeferenciamento
Confirma peso
e envia dados

4G
Pontos
cadastrados

•

Transmissão de
dados

Transparência e Rastreabilidade: principais qualidades para os
órgãos ambientais. Através de senhas, as agências ambientais podem
visualizar, tanto no município quanto no estado, as informações

disponíveis relativas às quantidades de embalagens devolvidas pelos
geradores para o Sistema e enviadas para reciclagem.
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Site do JOGUE LIMPO
• Exibe dados relacionados ao sistema

(como quantidade de embalagens
recolhidas e recicladas),
abrangência geográfica,
recicladoras, licenças ambientais

das Centrais de Recebimento,
Acordo Setorial, Termos de
Compromisso estaduais.
• Divulga notícias relacionadas ao
meio ambiente e reciclagem de
resíduos sólidos, através de
newsletters e vídeos.

www.joguelimpo.org.br

Acesso para o ponto gerador
Acesso on-line exclusivo
para os órgãos ambientais
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Responsabilidade Compartilhada
•

Um dos maiores desafios da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei 12.305/2010), é fazer com que cada elo da cadeia
exerça o seu papel na responsabilidade compartilhada (Art.
33) da logística reversa de embalagens plásticas de

lubrificantes usadas:
✓ § 3º : “... cabe aos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes ... assegurar a implementação
e operacionalização do sistema de logística reversa...”

✓ § 4º : “Os consumidores deverão efetuar a devolução, após
o uso, aos comerciantes ou distribuidores...”
✓ § 5o : “Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a
devolução aos fabricantes ou aos importadores...”

✓ § 6o : “Os fabricantes e os importadores darão destinação
ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens
reunidos e / ou devolvidos...”
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Centrais de Recebimento
Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espirito Santo,
Minas Gerais e Sergipe
0800 033 1520
Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do
Norte
0800 181 0120
Mato Grosso do Sul
(67) 3373 – 0104
Paraná e Santa Catarina
0800 643 0708
Rio de Janeiro e São Paulo Capital
0800 941 6222
Rio Grande do Sul
0800 727 2066
São Paulo interior
0800 773 0323
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Perguntas e Respostas
• O Jogue Limpo realiza coletas em todos os varejistas que
comercializam óleo lubrificante?
• Não. Conforme definido no Acordo Setorial assinado com o

MMA, o Jogue Limpo atende os segmentos de postos de
serviço, concessionárias de veículos e comerciantes
atacadistas.

• O Jogue Limpo recolhe somente embalagens de 1 litro?
• Não; o Jogue Limpo recebe embalagens plásticas de
lubrificantes de 1 l, mas também de 4 l e bombonas de 20 l.
• O Jogue Limpo recebe embalagens em indústrias?
• Não. De acordo com a lei 12.305, o gerador industrial é
responsável por ter um Plano de Gestão de Resíduos, onde
define o destino que dá aos resíduos oriundos de seu
processo produtivo e arca com seus custos.
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