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Resumo: As atividades industriais são responsáveis pela geração de uma quantidade e diversidade 

bastante expressiva de resíduos sólidos, causando graves problemas ambientais. Desse modo, para 

não sobrecarregar os locais de disposição final e aumentar a vida útil dos aterros industriais, uma 

alternativa que pode ser adotada e vem sendo implementada por muitos empreendimentos é a 

logística reversa. Nesse sentido, o presente trabalho teve por finalidade analisar os impactos 

ambientais decorrentes da atuação de uma empresa de embalagens plásticas localizada no Vale do 

Caí (RS), bem como, avaliar e apontar melhorias para o sistema de logística reversa. No que se refere 

aos procedimentos metodológicos, foram realizadas visitas semanais, análise de documentos da 

empresa – relatórios, registros e licenças – e aplicação de uma entrevista semi-estruturada junto ao 

responsável técnico ambiental. Verificou-se que a empresa é bastante proativa em relação aos 

procedimentos adotados para minimização dos impactos gerados pelas suas atividades e à execução 

de um sistema de logística reversa. Através do diagnóstico ambiental, verificou-se que a empresa esta 

em conformidade com a legislação vigente, demonstrando seu interesse e comprometimento 

socioambiental para da melhoria contínua da qualidade ambiental. Ainda, a qualificação da logística 

reversa pode impulsionar de forma significativa o incremento da reutilização de materiais recicláveis, 

através de uma estruturação adequada dos canais reversos. 
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THE REVERSE LOGISTICS AS AN INSTRUMENT OF 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: A CASE STUDY IN A 

COMPANY OF PLASTIC CONTAINERS OF VALE DO CAÍ (RS) 
 

Abstract: Industrial activities are responsible for the generation of a very significant amount and 

diversity of solid waste, causing serious environmental problems. Thus, in order not to overload the 

final disposal sites and extend the life of landfills, an alternative that can be adopted and is being 

implemented by many companies and industries is the reverse logistics, which is the return of these 

materials for companies the provided, to give proper destination or direct them to recycling. This 

study aimed to analyze the reverse logistics system adopted by a company located in plastic packaging 

of Vale do Caí (RS). The methodological procedure was given from a data collection which were held 

weekly visits, the company's analysis of documents - reports, records and licenses - and questionnaire 

to company officials. Through this work we found that concern for the preservation of the 
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environment, together with economic, social and corporate responsibility, contributed to reverse 

logistics activities, reducing the disposability of plastic products resulting in lower costs for the 

company, as well as mitigate environmental impacts and reduce consumption of raw materials. 

Through the diagnosis it was verified that the company is in accordance with current legislation, 

demonstrating their interest and environmental commitment to the continuous improvement of 

environmental quality. Still, the classification of reverse logistics can boost significantly increase the 

reuse of recyclable materials, through appropriate structuring of the reverse channels. 

 

Keywords: Reverse Logistics, Solid Residues, Recycling. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os problemas ambientais percebidos mais intensamente na atualidade vêm se agravando 

desde a época da Revolução Industrial, resultando em impactos de alcance local e regional – como a 

contaminação dos recursos hídricos, a poluição do meio atmosférico, a degradação do solo e a chuva 

ácida – e até mesmo globais – como a redução da biodiversidade, as alterações climáticas, o buraco na 

camada de ozônio, entre outros. 

A geração de resíduos sólidos é um problema ambiental bastante grave. E na maioria das 

vezes, esses resíduos – que são gerados pelas diversas atividades humanas – não são destinados ou 

dispostos de forma correta. Para um melhor gerenciamento e para diminuir os impactos ambientais 

relacionados a esse problema, ressalta-se a importância de primeiramente reduzir sua geração e, 

quando gerados, classificá-los e encaminhá-los corretamente para os locais de tratamento (reciclagem, 

compostagem, reaproveitamento) ou disposição final (aterros sanitários ou industriais) (MOTA, 2012). 

As atividades industriais são responsáveis pela geração de uma quantidade e diversidade 

bastante expressiva de resíduos sólidos, com características diferentes, dependendo dos insumos 

utilizados nos processos produtivos, do porte e do segmento industrial. Desse modo, a composição dos 

resíduos sólidos industriais é bastante variada: pode conter cinzas, lodo, óleos, plástico, madeira, 

borrachas, vidros, cerâmicas, entre outros (RIBEIRO; MORELLI, 2009). 

O setor industrial se defronta com problemas que tem sua gênese na redução da vida útil 

de um determinado produto, causando assim um maior descarte de embalagens e produtos, tornando 

mais grave os impactos ambientais decorrentes desse tipo de prática sobre os locais de disposição final 

(PIVA; WIEBECK, 2004). Desse modo, para não sobrecarregar os locais de disposição final e 

aumentar a vida útil dos aterros industriais, uma alternativa que pode ser adotada e vem sendo 

implementada por muitas empresas e indústrias, consiste na devolução desses materiais para as 

empresas que os forneceram, para dar a devida destinação ou encaminhá-los para a reciclagem, 

colocando em prática a chamada logística reversa.  

A logística reversa é um processo que visa dar um destino adequado aos produtos que não 

são mais usados pelos consumidores. De acordo com a Lei Federal n. 12.305, deliberada em 2010, 

conhecida com a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a logística reversa é um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social compreendida por um conjunto de ações e procedimentos cuja 

finalidade é viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, tendo em vista 

o seu reaproveitamento ou sua destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).  

O conceito e a prática da logística reversa estão diretamente relacionados ao ciclo de vida 

de um produto, processo ou serviço. O ciclo de vida de um produto constitui uma série de etapas que 

envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo 

produtivo, o consumo e a disposição final (MOTA, 2012). 

Nesse contexto, o presente trabalho teve por finalidade analisar os impactos ambientais 

decorrentes de uma empresa produtora de embalagens plásticas localizada no Vale do Caí (RS), bem 

como, avaliar e apontar melhorias para o sistema de logística reversa. Foram determinados como 

objetivos específicos: identificar os principais impactos ambientais decorrentes do processo produtivo, 

realizar um diagnóstico da situação ambiental da empresa, determinar o fluxo dos resíduos sólidos e as 

iniciativas ligadas à logística reversa. 

 

 



 

 

 
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

  A pesquisa caracteriza-se eminentemente pela abordagem qualitativa, inserida na 

perspectiva exploratória, cujo método empregado aponta para o estudo de caso. A pesquisa qualitativa 

tem como finalidade intervir em uma situação considerada insatisfatória, bem como, modificar 

condições percebidas como transformáveis, nas quais o pesquisador e o pesquisado assumem uma 

postura reativa. Nesse sentido, esta abordagem propõe o esclarecimento de uma determinada situação 

para a tomada de consciência acerca dos problemas e das condições que os geram, a fim de apontar 

meios e estratégias para resolvê-los (CHIZZOTTI, 1991). 

  Com base nos objetivos da pesquisa, o estudo em questão caracteriza-se pela perspectiva 

exploratória, afinal, “[...] pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições” (GIL, 1994, p. 47) e na maioria das vezes, 

envolvem levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com 

o problema investigado. Pesquisas desse tipo são desenvolvidas com o intuito de proporcionar uma 

visão geral, do tipo aproximativo, sobre um determinado fato. 

  Gil (1994) define como um estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, 

visto que a análise de uma unidade de determinado universo possibilita a compreensão da generalidade 

do mesmo ou a identificação de bases para uma investigação futura. 

Referente à entrevista, Gil (1994, p. 113) a define como “[...] a técnica em que o 

investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção 

dos dados que interessam à investigação. [...] uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta 

como fonte de informação”. 

 

 

2.1. Unidade de análise e instrumento de coleta de dados 

 

 

A empresa atua no ramo de filmes plásticos desde 1997 e atende uma demanda bastante 

consolidada, local, regional e nacionalmente. Situa-se no Vale do Caí, uma região localizada na porção 

nordeste do Rio Grande do Sul, na porção inferior da serra gaúcha (Figura 1). 

São desenvolvidos diversos tipos de embalagens com diferentes composições, a partir de 

matérias-primas virgens e da reciclagem de plástico. Os produtos mais procurados são os que têm 

como matéria-prima principal, os polímeros secundários, provenientes do plástico reciclado. 

Anualmente, a empresa fabrica cerca de 410 mil toneladas de plástico, 51 mil bobinas e 325 mil 

unidades de sacos plásticos. 

No que se refere aos instrumentos de coleta de dados, foram realizadas visitas semanais 

com o propósito de acompanhar o processo produtivo e descrever os impactos ambientais gerados pelo 

empreendimento. Além disso, foi feito um levantamento de dados por meio de análise de documentos 

da empresa – relatórios, registros e licenças. Por meio de uma entrevista semi-estruturada aplicado 

junto ao responsável técnico ambiental, verificou-se de que modo a logística reversa é concebida e 

implementada pelo corpo técnico da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 1 – Localização do empreendimento em análise: Vale do Caí (RS). 

 

 
Fonte: (BERTAZZO, 2011, p. 46). 

 

  

3. ANÁLISE DO PROCESSO PRODUTIVO 

 

A empresa utiliza tanto matéria-prima virgem para fabricação das embalagens plásticas, 

quanto matéria-prima secundária, que é o plástico já utilizado e proveniente de diversos locais. No 

caso da matéria-prima secundária, as embalagens que chegam à empresa são pesadas, vistoriadas e 

estocadas. Na sequência, passam pela esteira de segregação, são separadas e classificadas.  

 

Figura 2 – (a) Etapas de segregação e (b) encaminhamento para a lavagem da matéria-prima. 

 

  
Fonte: Registros da empresa. 
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A classificação obedece a uma escala de cor: canela para um plástico mais escuro, não 

transparente; stretch para plástico filme, mais maleável; e barulhento para um plástico mais rígido. 

Após a classificação, o plástico segue para a lavagem e, em seguida, para a moagem. Ao passar pelo 

processo de moagem, o plástico sai triturado e é encaminhado para o setor de fabricação dos pellets. 

 

Figura 3 – (a) Matéria prima lavada, triturada e seca; (b) Plástico na forma de pellets. 

 

 

 

 
Fonte: Registros da empresa. 

 

A fabricação dos pellets se dá via amolecimento do plástico moído, o qual é prensado 

sobre um filtro poroso que dá o formato desejado ao polímero. Depois, ele é resfriado para que sofra 

um choque térmico e endureça. No setor de produção, os polímeros são colocados em uma máquina, 

são aquecidos e passam por um sopro de ar, formando uma bolha plástica, com o objetivo de conferir 

o formato do plástico. Em seguida, esse plástico passa por rolos; é achatado e encaminhado para as 

bobinas. Por fim, o plástico está pronto para ser comercializado. 

 

Figura 4 – (a) Produção do plástico a partir dos pellets e (b) passagem do plástico pelas bobinas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registros da empresa. 
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4. SITUAÇÃO AMBIENTAL DA EMPRESA E IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS 

 

Para cada etapa do processo produtivo, consequentemente, tem-se impactos ambientais 

gerados e custos atrelados. A Figura 5 ilustra, de modo geral, os insumos utilizados para os diversos 

processos e as saídas decorrentes, ou seja, além do produto em si, os impactos associados. 

 

Figura 5 – Entradas e saídas das diversas etapas do processo produtivo da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados na empresa. 

 

 

Analisando as entradas, a empresa necessita além da matéria-prima virgem e secundária, 

água, energia e pigmentos. São exemplos de impactos ambientais associados a esse processo 

produtivo, especificamente, a geração de efluentes, de resíduos sólidos, incluindo resíduos perigosos, e 

emissões atmosféricas. No que diz respeito às quantidades utilizadas e aos custos econômicos 

envolvidos, a Tabela 1 ilustra esses dados. Salienta-se que a empresa não possui custos com o 

consumo de água, pois detém um poço de sua propriedade. 

 

Tabela 1 – Insumos utilizados no processo produtivo da empresa. 

 

Material Quantidade anual Custo (R$) anual 

Matéria prima reciclada 1.149,749 ton. 1.954.183,00 

Polietileno (MP virgem) 0,361 ton. 2.171.700,00 

Água 22.000 m³ - 

Energia 11.011.160 KW/h 2.752.790,00 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados na empresa. 

 

Anualmente, a empresa gasta pouco mais de R$ 4 milhões de reais com a compra de 

matéria prima virgem e secundária. No entanto, o custo seria mais elevado, caso a empresa utilizasse 

matéria-prima 100% virgem. Além disso, há um custo considerável com o consumo de energia, tendo 

em vista que o processo produtivo conta com máquinas em funcionamento 24 horas por dia. 

O Quadro 1 apresenta dados relativos ao aspectos-impactos gerados, as quantificações 

correlatadas e as formas de destinação ou disposição final. Além disso, estimaram-se os custos 

econômicos para as respectivas destinações adotadas. 
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Quadro 1 – Detalhamento dos aspectos X impactos gerados pelo processo produtivo  

e formas de destinação/disposição. 

 

Aspecto Impacto Quantidade 

anual 

Forma de destinação  

ou disposição 

Custo (R$)  

anual 

Consumo de 

embalagens de papel  

e papelão 

Poluição do solo  

75,02 ton. 

Venda para  

a reciclagem 

 

(+)18.700,00 Diminuição de 

recursos renováveis 

Consumo  

de plástico 

Poluição do solo  

18,78 ton. 

Venda para  

a reciclagem 

 

(+)9.300,00 Diminuição de 

recursos renováveis 

Geração de lodo 

de ETE 

Poluição do solo  

598 ton. 

 

Aterro industrial 

 

(-)60.000,00 Poluição dos  

recursos hídricos 

Resíduo  

de varrição 

Poluição do solo  

141 ton. 

 

Aterro industrial 

 

(-)12.700,00 Poluição dos  

recursos hídricos 

Geração  

de efluentes 

Poluição do solo  

19.000 m³ 

Tratado e lançado no 

corpo hídrico 

 

(-)130.000,00 Poluição dos  

recursos hídricos 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados na empresa. 

 

A primeira análise do quadro acima nos permite inferir que a empresa possui um custo 

anual estimado de pouco mais de R$ 200 mil reais com a destinação ou disposição dos resíduos 

gerados pelas suas atividades. Chegou-se ao valor de 833 toneladas produzidas anualmente, cerca de 

69 toneladas por mês. E o aspecto- impacto mais dispendioso é o tratamento dos efluentes gerados na 

etapa de lavagem e disposição do lodo de ETE: um gasto de R$ 130 mil reais com tratamento do 

efluente e mais R$ 60 mil com a disposição do lodo em aterro industrial. No que se refere ao lodo, a 

empresa já avalia positivamente a possibilidade de sua incorporação em solo agrícola, 

consequentemente, ter-se-á uma redução de custos bastante expressiva e uma possibilidade de 

reaproveitamento de um tipo de resíduo que deixa de ser encaminhado para o local de disposição final. 

Destaca-se ainda, que há um plástico que a empresa recebe, mais rígido, que não pode ser 

empregado no processo produtivo por deixar falhas no produto final. Esse plástico é comercializado e 

é gerada uma receita de R$ 9.300,00. Além disso, há as embalagens de papel e papelão que 

acondicionam o plástico que chega à empresa são comercializadas, gerando também uma receita de 

R$ R$ 18.700,00. 

Complementarmente, o Quadro 2 apresenta a percepção ambiental do corpo técnico e da 

direção no que diz respeito à gestão dos aspectos e impactos ambientais associados ao processo 

produtivo da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 2 – Percepção ambiental dos impactos ambientais com enfoque no setor produtivo da empresa. 

 

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Disponibilidade de área  X    

Ruídos  X    

Emissões  X    

Consumo de água X     

Consumo de energia  X    

Consumo de MP virgem X     

Alteração da temperatura  X    

Efluente X     

Resíduos  X    

Rejeito  X    

Análise Geral 

Separação de resíduos  X    

Prevenção da poluição X     

Conformidade legal X     

Imagem vizinhança  X    

Motivação dos funcionários  X    

Saúde e segurança do trabalho X     

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados na empresa. 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DO FLUXO DE RESÍDUOS E A LOGÍSTICA REVERSA 

 

A Figura 6 ilustra as etapas que fazem parte de um processo logístico reverso, as quais 

envolvem o retorno ao fornecedor, a revenda, o recondicionamento, a reciclagem e em último caso, o 

descarte.  

 

Figura 6 – Etapas de um processo logístico reverso. 

 

 
 

Fonte: (Adaptado de LACERDA, 2002). 

 



 

 

 

Sob a ótica do processo produtivo analisado no presente estudo, as embalagens plásticas 

são expedidas e podem percorrer caminhos diversos. Tão logo expedidas, as embalagens plásticas 

podem ser comercializadas tanto com compradores indiretos, os quais vão acondicionar seus produtos 

para comercializar com outro comprador, direto ou, novamente, indireto. O fato é que, a partir do 

momento que essa embalagem não cumpra mais sua função para um determinado agente da cadeia, ela 

pode ser reaproveitada de alguma forma, enviada para a reciclagem ou ainda, encaminhada para um 

aterro sanitário. 

 

Figura 7 – Processo característico da empresa em estudo: possibilidades adotadas  

em relação às embalagens plásticas fabricadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados na empresa. 

 

A partir do momento que as embalagens plásticas são enviadas para a reciclagem, ou seja, 

comercializadas com compradores de materiais recicláveis, potencialmente serão revendidas para 

empresas que as empregam como matéria-prima em seus processos produtivos, como é o caso da 

empresa em questão. 

Com base nos dados mostrados ao longo de todo o trabalho, verificou-se que o processo 

produtivo analisado depende fortemente de matéria-prima secundária. Os resíduos gerados em seu 

processo que não podem ser reaproveitados ou reciclados, como embalagens de papel e de plástico que 

acompanham os fardos, são separados e comercializados com empresas recicladoras, gerando uma 

receita e reduzindo custos produtivos Entre os resíduos cuja prática é diferente, cita-se o lodo 

proveniente da estação de tratamento de efluentes, bem como, papéis e plásticos eventualmente 

contaminados, que seguem para aterros industriais. 

O Quadro 3 apresenta os resíduos gerados ao longo do processo e as formas de destinação 

ou disposição adotadas. Reitera-se o que foi comentado anteriormente, tendo em vista que a empresa 

consegue reciclar em seu próprio processo alguns resíduos que gera, como a farinha de plástico, as 

aparas plásticas e, parcialmente, o efluente proveniente da etapa de lavagem. 
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Quadro 3 – Descrição dos resíduos gerados pela empresa e formas de destinação adotadas. 

Resíduos  

gerados 

Área  

proveniente 

Formas de destinação ou  

disposição final 

Farinha de plástico Lavagem e trituração Retorna ao processo  

produtivo 

Efluente Lavagem Retorna ao processo  

produtivo 

Rejeito (lodo) Segregação da matéria-

prima e ETE 

Aterro industrial 

Aparas plásticas 

 

Fabricação do plástico  

em bobinas 

Retorna ao processo  

produtivo 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da empresa. 

 

Desse modo, grande parte do que é gerado dentro da empresa retorna ao processo 

produtivo, com exceção apenas do lodo que é gerado pela estação de tratamento. Os resíduos gerados 

no setor de segregação do material que vem dos fornecedores de matéria-prima, tais como papelão e 

garrafas PET, são acumulados separadamente e posteriormente encaminhados para recicladores. Já a 

farinha de plástico oriunda da lavagem e trituração da matéria prima retorna ao processo. Também 

nesse setor, há a geração da borra, que é uma espécie de plástico amolecido, produzida no 

aquecimento desse material para a fabricação do pellet, principal material usado para a fabricação do 

produto final. No setor da fabricação do produto, que é feita através de bobinas, são geradas as aparas 

plásticas, através das bobinas que cortam o excesso de plástico para cada medida necessária para cada 

tubo onde o plástico é enrolado e depois comercializado. 

Logo, considerando a diversidade de resíduos gerados, a totalidade é destinada de forma 

ambientalmente correta, seja gerando receita pela comercialização com compradores de materiais 

recicláveis, seja pela possibilidade de reincorporação ao processo produtivo ou mesmo pela disposição 

em aterro. 

No que se refere à matéria-prima secundária empregada pela empresa, ou seja, ao plástico 

reciclado, ela é proveniente de todo o Brasil. Os maiores fornecedores, entretanto, situam-se no Rio 

Grande do Sul. É importante mencionar que há uma grande dificuldade em encontrar fornecedores de 

materiais reciclados por haver a necessidade de utilizar uma enorme quantidade de matéria-prima no 

processo, necessitando buscá-lo em todo o Brasil, principalmente, em grandes centros como São Paulo 

e Santa Catarina. Depois de todo o processo de produção do plástico, o produto final é destinado 

também para várias empresas do Brasil, se destacando da mesma forma o estado do Rio Grande do 

Sul. Os maiores clientes da empresa são as indústrias do ramo moveleiro, ramo alimentício, ramo de 

bebida e de móveis planejados, localizados em Lajeado, Tupandi, Bento Gonçalves e Porto Alegre. 

Em entrevista realizada com o responsável pelo setor ambiental da empresa, constatou-se 

que a maior dificuldade quando da implantação de um projeto de logística reversa é o alto custo da 

reciclagem no Brasil, tendo em vista que os impostos são mais elevados comparativamente à 

fabricação de produtos com matéria prima 100% virgem. Há de se lidar ainda, segundo o técnico, com 

a falta de matéria-prima secundária de qualidade. O principal benefício decorrente da logística reversa 

compreende a imagem que a empresa passa para seus clientes, que buscam cada vez mais por produtos 

ecologicamente corretos e pela a conservação do meio ambiente e dos recursos naturais. 

Como pontos críticos a serem analisados, ressalta-se a falta de interesse e preocupação 

por parte das empresas e clientes em geral em relação à destinação adequada no momento pós-

consumo. Notadamente, há um custo envolvendo a implantação da logística reversa que requer 

investimentos como: aquisição de frota própria para a coleta da matéria-prima secundária nos postos 

de coleta e a contratação de mão de obra, cada vez mais cara e rara. Nesse sentido, o técnico acredita, 

em relação às perspectivas da logística reversa para os próximos anos, que o uso desse instrumento 

poderá ser inviabilizado caso não haja um maior incentivo e uma articulação coesa entre todos os 

envolvidos. 

 



 

 

 

Do ponto de vista ambiental, o técnico acredita que a minimização do envio de materiais 

plásticos para aterros sanitários, a redução no consumo de energético e hídrico, que é mais elevado na 

fabricação de um produto com matéria prima virgem, são os impactos que deixam de degradar a 

natureza e o meio em que estamos inseridos e justificam, indubitavelmente, a implementação desse 

instrumento de gestão ambiental. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entre os impactos ambientais gerados pelo empreendimento em análise, citam-se a 

geração de resíduos sólidos – embalagens de papel e de plástico, farinha de plástico, aparas plásticas, 

resíduos de varrição – além do lodo gerado pelo tratamento de efluentes e em menor grau, as emissões 

atmosféricas. Ressalta-se, positivamente, que as embalagens de plástico e de papel são 

comercializadas com compradores de materiais recicláveis; e a farinha de plástico e as aparas plásticas 

são reintroduzidas no processo produtivo. Em relação ao lodo gerado pela estação de tratamento de 

efluentes, sua disposição se dá em aterro industrial devidamente licenciado. 

Verificou-se que os maiores custos estão atrelados ao tratamento de efluentes gerados, 

sobretudo, na etapa de lavagem do plástico e com a disposição do lodo. Em contrapartida, tem-se uma 

receita proveniente da comercialização dos recicláveis que não podem ser reintroduzidos no processo 

produtivo. 

O fato desse segmento produtivo, especificamente, permitir a reciclagem de um resíduo 

que é comumente descartado por outros empreendimentos ou mesmo por residências domésticas, 

favorece a redução de custos e, concomitantemente, de impactos ambientais, tendo em vista a 

possibilidade de emprego de matéria-prima secundária e a conservação de recursos naturais que não 

precisam ser extraídos e beneficiados para tanto. Além disso, favorece a consolidação de um sistema 

de logística reversa, por se tratar de um material que pode ser reciclado.  

Analisando a cadeia do produto do respectivo empreendimento, após a expedição, ele é 

encaminhado para compradores direitos e indiretos, que por sua vez, reaproveitam ou encaminham 

para reciclagem o que consideram como resíduo de plástico, que pode ser utilizado por diversos 

segmentos produtivos, dentre os quais, a empresa estudada. Salienta-se que não há uma identificação 

dos fornecedores no que se refere ao caminho percorrido pelos seus resíduos de plástico. Caso isso 

acontecesse, poderia ser viabilizado mais efetivamente o retorno do resíduo ao empreendimento. De 

todo modo, a partir do momento que a reciclagem é estimulada, tem-se a prática da logística reversa e 

a redução de impactos ambientais. 

As contribuições do responsável técnico em meio ambiente do empreendimento 

permitiram constatar que não há uma articulação ou mesmo um incentivo do poder público para a 

logística reversa, bem como, uma responsabilização clara dos agentes envolvidos em uma determinada 

cadeia produtiva. É preciso disseminar a importância e criar mecanismos práticos entre as esferas 

públicas e privadas para fomentar esse instrumento. Aliás, é preciso alcançar todos os envolvidos: o 

empreendedor, o poder público e a sociedade. 

Nota-se que os benefícios da logística reversa são facilmente identificados, entretanto, 

muitas vezes, estes grupos de clientes e fornecedores não são receptivos em relação a um projeto como 

esse, porém deve-se ultrapassar estas barreiras, pois a qualificação da logística reversa pode 

impulsionar de forma significativa o incremento da reutilização de materiais recicláveis, através de 

uma estruturação adequada dos canais reversos. 
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