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RESUMO  
 

    

A sociedade de modo geral tem consciência da importância da logística empresarial para 

atender as suas necessidades de consumo, mas existe uma logística que ainda é pouco 

difundida: a Logística Reversa (LR), que pode ser definida como uma área prática e 

estratégica para o desenvolvimento sustentável através do reaproveitamento ou retorno dos 

produtos, embalagens ou materiais ao seu centro produtivo. Diante deste fato, o objetivo do 

trabalho foi avaliar os desafios relacionados, como o avanço da Logística Reversa de pós-

consumo no município de Mandaguari (PR) e identificar o perfil dos colaboradores da 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Mandaguari (ACAMAN), bem como 

analisar os principais problemas enfrentados pela organização, sugerindo medidas de 

prospecção que aprimorem a sustentabilidade eco-socioambiental. Portanto, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa e exploratória, cujos meios de investigação utilizados foram a revisão 

bibliográfica sobre o tema em artigos científicos, revistas e periódicos em bases de dados 

eletrônicos e um estudo de caso na ACAMAN, que envolveu pesquisa de campo por meio de 

investigação documental, entrevista com o gestor e observação direta às instalações da 

associação. De acordo com o resultado foi traçado o perfil dos funcionários, sendo que a 

maioria eram do sexo feminino (83,3%), com idade entre 26-35 (37,5%) e que tinham apenas 

o ensino fundamental incompleto (66,6%).  Com relação a coleta seletiva, somente 5,2 % dos 

bairros fazem a separação adequada dos resíduos e o volume total de resíduos recicláveis 

coletados foi de 70 ton./mês. Constataram-se como principais problemas da ACAMAN a 

dificuldade de gestão organizacional relacionada com a entrada de materiais e organização 

financeira, a busca por técnicas que auxiliem o aumento da renda, além de formas eficientes 

de sensibilização ambiental da sociedade. A organização conta também com ações de 

prospecção para a capacitação de gestores, o estabelecimento de parcerias que viabilizem 

investimentos em tecnologias de beneficiamento dos materiais, agregando valor ao produto. 

Além da divulgação do processo de coleta seletiva e a sensibilização da população frente a 

importância dessas atividades para o desenvolvimento socioambiental do município. 

 

Palavras-chave: Gestão de Resíduos de PET. Logística Reversa. Gestão de Materiais 

Recicláveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Society is generally aware of the importance of business logistics to meet its consumption 

needs, but there is still little logistics: Reverse Logistics (LR), which can be defined as a 

practical and strategic area for development through the reuse or return of products, 

packaging or materials to its production center. In view of this fact, the objective of the study 

was to evaluate the challenges related to the post-consumer Reverse Logistics in the 

municipality of Mandaguari (PR) and to identify the profile of the employees of the 

Association of Collectors of Recyclable Materials of Mandaguari (ACAMAN) analyze the 

main problems faced by the organization, suggesting prospecting measures that improve the 

socio-environmental sustainability. Therefore, a qualitative and exploratory research was 

carried out, whose means of investigation were the bibliographic review on the subject in 

scientific articles, journals and journals in electronic databases and a case study in ACAMAN, 

the study involved field research through documentary research, interview with the manager 

of the association and direct observation of the association's facilities. According to the result, 

the profile of the employees was drawn, most of whom were female (83.3%), aged between 

26-35 (37.5%) and had only elementary education incomplete (66.6%). Regarding the 

selective collection, only 5.2% of the districts do the proper separation of the residues and the 

total volume of recyclable waste collected was 70 tons / month. The main problems of 

ACAMAN were the difficulty of organizational management related to the entrance of 

materials and financial organization, the search for techniques that help to increase income, 

and efficient ways of environmental awareness of society. The organization also has 

prospecting actions for the training of managers, the establishment of partnerships that allow 

investments in technologies for processing materials, adding value to the product. In addition 

to the dissemination of the process of selective collection and sensitization of the population 

against the importance of these activities for the socio-environmental development of the 

municipality. 

 

 

Keywords: PET Waste Management. Reverse logistic. Management of Recyclable Materials. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, tem-se verificado um crescimento do consumo de diversos 

produtos. Entretanto, o destino dos resíduos sólidos gerados por este consumo não vem sendo 

realizado de maneira correta, causando diversos problemas para o ambiente e para a sociedade 

como um todo. 

No caso específico das garrafas PET a reciclagem tem sido uma boa opção para 

minimizar os impactos econômicos e sociais, mas ainda existe uma quantidade muito grande 

de garrafas sendo descartadas de forma indevida. Cabe mencionar que nem todos os produtos 

possuem os atributos necessários para os seus ciclos de retorno. Dentre os fatores que 

dificultam esse processo pode-se citar a inviabilidade econômica de tecnologia de reciclagem, 

que é o principal fator que dificulta a consolidação da Logística Reversa. Essa dificuldade 

ocorre devido ao processo de coleta dos materiais de pós-consumo, ou seja, se estes viessem 

de indústrias, eles se apresentariam melhor organizados e de forma homogênea.  

Muito se aborda sobre a reciclagem das embalagens após o seu consumo, uma vez que 

o descarte destas de forma errada tem trazido muitos problemas para a população. As garrafas 

PET, em especial, são causadoras da degradação do ambiente, pois na maioria das vezes são 

jogadas no lixo e são direcionadas para os lixões, ou acabam caindo em rios e córregos. 

Embora é nítida a redução de garrafas PET vistas boiando nos rios, ainda existe uma grande 

carência em relação à reciclagem desse tipo de material. Essa realidade faz com que a 

indústria recicladora tenha uma taxa de ociosidade elevada e isso se deve pela falta de coleta 

seletiva.  

Cobrança e recuperação de material usado são os principais inconvenientes 

enfrentados pelas empresas interessadas em reciclar PET (RIBEIRO, 2014). Estes esforços 

são essenciais para garantir um fornecimento permanente e confiável, que por sua vez permite 

o desenvolvimento de uma parte da indústria de reciclagem. Embora a reciclagem de PET seja 

considerada como um de seus benefícios mais valiosos para a maioria dos mercados, a 

quantidade de material que vai para o aterro sanitário ainda excede a quantidade que é 

reciclado (BAPTISTA, 2016). 

 Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a Logística Reversa (LR) é 

definida como (LEI nº 12.305, 2010): Instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 
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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. 

Compreende-se que a Logística Reversa se inicia no instante em que a produção de 

algo é finalizada, estendendo-se ao ato das compras e reiniciando seus ciclos quando se 

devolve o que foi produzido como matérias-primas a se reinserirem no ambiente (COLTRO; 

DUARTE, 2013). 

Além disso, sabe-se que no contexto da sociedade de hoje, além de os fabricantes e 

indústrias serem responsáveis por aquilo que produzem e se desfazem, promovendo os 

menores impactos possíveis no ambiente, é necessário que haja o comprometimento por parte 

do cliente em realizar as melhores compras e não atentar apenas aos menores preços 

(ZUCATTO; WELLE; SILVA, 2013). 

A Logística Reversa é uma opção para muitas empresas, pois há uma grande redução 

no uso de matéria-prima virgem em sua produção com a reutilização de materiais. Contudo, 

cabe questionar e analisar se apenas essa conscientização é suficiente e basta por si só, 

amenizando consequências e promovendo o cuidado com o ambiente de maneira adequada e 

proveitosa (OLIVEIRA NETO et al., 2015). 

O processo de Logística Reversa acaba não sendo de tão fácil execução, visto que para 

sua implantação é necessária a participação dos diversos elos da cadeia produtiva: 

consumidores, distribuidores, produtores e o poder público. Cada um dos agentes tem papel 

fundamental para o sucesso do processo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

O final do século XX foi marcado pelo aumento da preocupação da sociedade com o 

ambiente.  Nesse período e nas décadas que seguem ocorreram diversas reuniões entre os 

governos, empresários e instituições de ensino de diferentes países, tais como a criação do 

clube de Roma, na Itália, a conferência de Estocolmo, em 1972, a ECO-92, realizada no Rio 

de Janeiro e, mais recentemente, a Rio +20, em 2012, com o intuito de promover ações e 

acordos na tentativa de minimizar o impacto que o avanço econômico causa ao ambiente.  

O termo desenvolvimento sustentável, por sua vez, foi apresentado em 1987 com o 

documento Our Common Future (Nosso Futuro Comum), também conhecido como Relatório 

Brundtland, sendo definido como o processo que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer o desenvolvimento das gerações futuras.  

No entanto, o conceito mais amplo do desenvolvimento sustentável apoia-se na 

integração de questões sociais, ambientais e econômicas, construindo um tripé conhecido 

como Triple Bottom Line.  Esses princípios foram desenvolvidos por John Elkington e 

apresentados em 1999 no livro Cannibals with forks – the triple bottom line of 21st century 

business. Essa denominação, chamada originalmente de Triple Bottom Line tem sido 

difundida e aceita como os pilares de avaliação da sustentabilidade (ELKINGTON, 2012). 

É pertinente ressaltar que os pilares da sustentabilidade são complementares. Assim, 

para afirmar que uma empresa é sustentável, é preciso analisar ações/indicadores econômicos, 

sociais e ambientais.  

Mascarenhas et al. (2013), destaca que a adoção de práticas sustentáveis, além de 

promover o bem social e ambiental, pode trazer o bem econômico através da redução de 

custos no processo produtivo. Ademais, estes aspectos quando bem trabalhados geram 

vantagens competitivas às organizações.  

No entanto, um dos maiores desafios na sociedade contemporânea frente ao 

crescimento populacional refere-se ao montante de resíduos gerados e a disposição 

ambientalmente segura dos mesmos. De modo que, a preocupação com a produção e 

destinação de resíduos principalmente domiciliares tem aumentado.  

Assim, a crescente preocupação da sociedade com o meio ambiente, a escassez de 

recursos naturais, o aumento da poluição, o fortalecimento de organizações não 

governamentais de defesa ao meio ambiente (GONÇALVES-DIAS; TEODOSIO, 2011; 

SELLITO, et al., 2013), bem como as pressões governamentais, mediante o estabelecimento 
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de leis ambientais mais severas, vêm cada vez mais obrigando as empresas a gerarem 

produtos e serviços sustentáveis (MACAGNO, 2013).  

Dentre as normas e leis estabelecidas no Brasil, destaca-se a Politica Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS).  

 

 

2.1. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)  

 

Em agosto de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) entrou em vigor, 

respaldada pela Lei Federal nº. 12.305/2010. A PNRS prevê orientações sobre a gestão 

conjunta e ambientalmente adequada de resíduos sólidos, e regulamenta questões como a 

gestão conjunta, alocação adequada e eliminação, e responsabilidades compartilhadas 

(CONAMA, 1993). 

A PNRS consiste em uma lei transversal que visa diminuir o volume total de resíduos 

produzidos nacionalmente e aumentar a sustentabilidade da gestão de resíduos sólidos local e 

nacionalmente. Resíduos de diversas origens: doméstico, industrial, mineração, construção e 

hospitalares são cobertos por esta política, e grande parte da responsabilidade pelo pagamento 

ou fornecimento de gestão de resíduos recai para seus produtores. Ou seja, de acordo com a 

PNRS os planos de gestão de resíduos devem ser desenvolvidos, implantados e operados 

pelos próprios geradores de resíduos.  

As empresas de construção, terminais de transportes e empresas agrícolas também são 

obrigadas a desenvolver, implementar e operar tais planos. A lei estabelece ainda que esses 

planos devem fazer parte do processo de licenciamento ambiental (RIBEIRO, 2014). 

Além disso, a PNRS institui que os governos, empresas e o público são responsáveis 

pela efetividade das ações destinadas a garantirem o cumprimento de suas disposições. 

Portanto, são previstas responsabilidades compartilhadas para o ciclo de vida dos produtos, 

que devem ser individualizadas e interligadas, abrangendo fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes, consumidores e prestadores de limpeza urbana e serviços 

públicos de gestão de resíduos. 

Com relação à destinação, um dos processos recomendados para a disposição 

adequada do lixo domiciliar são os aterros sanitários ou controlados (este último menos 

recomendado). O aterro sanitário é um método para disposição final dos RSU (Resíduos 

Sólidos Urbanos), sobre um terreno natural, por meio do seu confinamento em camadas 
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cobertas com material inerte, de acordo com as normas operacionais específicas, de modo que 

venha evitar danos ao ambiente. O aterro controlado é superior se comparado à alternativa dos 

vazadouros a céu aberto. Isso porque os materiais descartados são isolados por uma camada 

de material inerte a cada fim de jornada de trabalho. Entretanto, não há um preparo do local, e 

não se leva em conta a coleta e tratamento do chorume, assim como da drenagem e possível 

queima do biogás (BRINGHENTI & GUNTHER, 2016). 

O ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) estabelecem critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro 

sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. De acordo com as infrações às normas 

sanitárias, são estabelecidas as sanções respectivas, o rito do processo administrativo e os 

prazos para a sua apuração.  

É importante ressaltar que de acordo com a PNRS devem ser priorizadas as medidas 

de não geração de resíduos, a redução, reutilização, reciclagem e o tratamento dos resíduos e 

destinação ambientalmente adequada. Essa política deverá ser desenvolvida por meio de 

programas que estimulem a mudança nos padrões de produção e consumo e a adoção de 

sistemas de gestão ambiental que preconizem uma destinação ambientalmente correta de 

resíduos (BRINGHENTI & GUNTHER, 2016). 

Como mencionado, Estado e Município são responsáveis pelo gerenciamento e 

controle dos resíduos sólidos, e caberá ao Ministério do Meio Ambiente articular as ações de 

âmbito federal e estadual das questões relativas ao meio ambiente, saneamento e saúde 

pública. Além disso, a população deverá ser sensibilizada no sentido de melhorar a destinação 

dos materiais descartados pela mesma (BAPTISTA, 2016). 

A Lei nº. 12.305 constitui ainda alguns princípios, dentre os quais constam: a 

prevenção e a precaução; o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; a visão sistêmica, na 

gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica 

tecnológica e saúde pública; o desenvolvimento sustentável; a ecoeficiência; a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; o reconhecimento do resíduo 

reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e 

renda e promotor da cidadania, entre outros (BRASIL, 2010). 

Desse modo, a logística reversa, a coleta seletiva, a reciclagem e outras ferramentas 

relacionadas com a implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos são alguns dos instrumentos da PNRS, estando prevista a ampliação da 

obrigatoriedade da logística reversa para outros produtos (OLIVEIRA NETO et al., 2015). 
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2.2. Logística Reversa (LR) 

 

Em tempos de globalização e de alta competitividade empresarial, a logística, 

atualmente, se destaca como o grande diferencial em termos de gestão administrativa. No 

início do século XIX, a Logística foi reconhecida do ponto de vista acadêmico, passando a ser 

estudada como ferramenta estratégica e introduzida nas organizações, após algumas 

modificações do conceito original (arte de guerra) (HERNANDEZ; MARINS; CASTRO, 

2012). Nos anos 60, a Logística começou a firmar caminho, devido às indústrias do mundo 

capitalista renascendo e se consolidando depois da 2ª Guerra, passando a dar mais atenção 

para o marketing e distribuição, como sendo quesitos fundamentais do poder a frente do 

mercado (HERNANDEZ; MARINS; CASTRO, 2012).  

No Brasil, a Logística Reversa surgiu no início da década de 80, logo após a explosão 

da Tecnologia da Informação. Surgiram algumas entidades dando enfoque à Logística como: 

ASBRAS (Associação Brasileira de Supermercados), ASLOG (Associação Brasileira de 

Logística), IMAM (Instituto de Movimentação e Armazenagem), entre outras, que tinham a 

difícil missão de disseminar este novo conceito, voltado para as organizações. 

 Segundo o IMAM, o conceito de Logística pode ser definido de forma mais 

abrangente como, o “processo de planejar, implementar e controlar eficientemente, ao custo 

correto, o fluxo e armazenagem de matéria-prima, estoque durante a produção e produtos 

acabados,  desde do ponto de origem até o consumidor final, visando atender os requisitos do 

cliente" (DEMAJOROVIC, 2012). 

Na cadeia tradicional, a Logística consegue enviar o fluxo de produtos desde o 

produtor até o consumidor. Na LR, o fluxo reverso dos produtos a partir do consumidor para o 

produtor é gerenciado. Esse método pode prolongar o ciclo de vida de um produto, e 

promover o uso alternativo de recursos que podem ser tanto mais rentáveis como mais 

ecológicos (SILVA; MORAES; MACHADO, 2015).  

A Logística Reversa de pós-consumo traz o conceito de administrar não somente a 

entrega do produto ao cliente, mas também o seu retorno, direcionando-o para ser descartado 

ou reutilizado. Desse modo, depois de passar pelo consumidor final o produto pode seguir três 

vias distintas: ir para um local seguro de descarte, ir para uma via não segura, ou voltar a uma 

cadeia de distribuição reversa (Figura 1). 

 



17 

 

 

Figura 1 - Fluxograma Logística Reversa do Pós-consumo 

Fonte: Moura (2000) 

 

No âmbito da logística pós-consumo, o retorno de latas de alumínio, equipamentos, 

garrafas para fabricantes de bebidas, tem se mostrado cada vez mais rentável. Por outro lado, 

a logística reversa de pós-consumo de produtos como embalagens de agrotóxicos, pilhas, 

baterias, lâmpadas, tem se tornado necessária pelo dano que causam no ambiente quando 

descartados inadequadamente. 

Por sua vez a logística pós-venda ocorre quando os produtos necessitam retornar aos 

fornecedores por razões comerciais, garantias dadas pelos fabricantes, erros no processamento 

de pedidos e falhas de funcionamento. Os fatores deste retorno são, principalmente, devido 

aos erros de expedição, giro baixo, produtos sazonais, defeituosos, validade expirada e danos 

que ocorrem no momento do trânsito (ADLMAIER et al., 2007). 

No que tange as atividades da classificação de "fim de vida útil", a LR poderá atuar em 

duas áreas: dos bens duráveis ou descartáveis. Na área de atuação de duráveis, estes entrarão 

no canal reverso de desmontagem e reciclagem industrial; sendo desmontados na área de 

‘desmanche’, seus componentes poderão ser aproveitados ou remanufaturados, retornando ao 

mercado secundário ou à própria indústria que o reutilizará, sendo uma parcela destinada ao 

canal reverso de ‘reciclagem. 

No caso de bens de consumo descartáveis, havendo condições logísticas, tecnológicas 

e econômicas, os produtos são retornados por meio do canal reverso de "reciclagem 

industrial", onde os materiais constituintes são reaproveitados e se constituirão em matérias-

primas secundárias, que retornam ao ciclo produtivo pelo mercado correspondente, ou no caso 
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de não haver as condições acima mencionadas, serão destinadas ao ‘destino final’: os aterros 

sanitários, lixões ou incineração com recuperação energética (FERRI; CHAVES; RIBEIRO, 

2015). 

 

 

2.2.1. LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS  

 

Do ponto de vista logístico, o ciclo de vida de um produto não se encerra com sua 

entrega ao cliente. Como já mencionado, em alguns casos a legislação obriga fabricantes a 

providenciar a coleta e dar a destinação aos produtos que possam causar impactos negativos 

ao ambiente. Contudo, empresas interessadas em atender as Normas 14000 e preocupadas 

com a gestão ambiental começaram a reciclar materiais e embalagens descartáveis, como latas 

de alumínio, garrafas plásticas e caixas de papelão, que passaram a se destacar como matéria-

prima e deixaram de ser tratadas como lixo. 

Além disso, com a finalidade de reduzir o impacto negativo das embalagens, algumas 

medidas podem ser adotadas: como reduzir a geração de resíduos no local de origem dos 

mesmos; utilizar materiais recicláveis; reutilizar os materiais, maximizando o nível de 

rotação; implementar sistemas de recuperação e reciclar (COLTRO; DUARTE, 2013). 

Cabe ressaltar que o processo produtivo de um material ultrapassa os limites das 

unidades de produção no sistema de LR. Hernandez et al. (2012) conclui que os fluxos de 

retorno seguem um diagrama de processamento pré-definido, no qual os produtos 

(descartados) são transformados em produtos secundários, componentes e materiais. Os 

processos de produção aparecem incorporados à rede de distribuição.  

O processo de LR gera impactos na gestão da logística, pois muitos materiais são 

reaproveitados e retornam ao processo tradicional de suprimento, produção e distribuição 

(Figura 2). 
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Figura 2 - Cadeia Logística 

Fonte: Lacerda (2007) 

 

Vários são os tipos de reprocessamento que os materiais podem ter, dependendo das 

condições que estes entram no sistema de LR. Os materiais retornam ao fornecedor quando 

houver este acordo, podem ser revendidos se ainda estiverem em condições adequadas de 

comercialização, ou reciclados se não houver possibilidade de recuperação. Todas estas 

alternativas geram materiais reaproveitados, que entram de novo no sistema logístico direto, 

sendo que, em último caso, o destino pode ser seu descarte final. 

O descarte final é um processo complexo do ponto de vista ambiental para alguns 

materiais, como por exemplo, incinerações de madeira, que exigem o serviço de empresa 

credenciada, gerando adicional financeiro no processo. 

Cada vez mais a LR tem se tornado importante para as empresas, uma vez que as 

mercadorias devolvidas oferecem oportunidades para recuperação do valor, bem como 

economias de custo em potencial. Certamente o objetivo estratégico econômico, ou de 

agregação de valor monetário é o mais evidente na implementação da LR nas empresas e 

varia entre os setores empresariais e em seus diversos segmentos de negócios, tendo sempre 

como fator dominante a competitividade e o viés ecológico. 

Contudo, Hernandez; Marins; Castro (2012) mencionam alguns problemas gerados 

pelos retornos, como por exemplo: a quantidade de produtos que retorna é maior que a 

produzida na indústria; os produtos retornáveis ocupam espaço nos armazéns, o que gera 

custos; retornos não identificados ou desautorizados – ou seja, embalagens de plástico, por 

exemplo, quando retornam, são acompanhadas de outros materiais como pregos, pedaços de 

madeira, que precisam ser separados, no caso de uma reciclagem; o custo total do fluxo 
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reverso é desconhecido, de difícil avaliação; custos de transporte e armazenagem de produtos 

tóxicos; no custo de transporte a tarifa é a mesma para entregar e para buscar o produto e 

custos elevados da operação de troca.  

Apesar dos problemas citados acima, se as empresas se estruturarem para as práticas 

reversas na cadeia de suprimentos e buscarem parceiros, a relação custo-benefício será 

vantajosa. 

Como definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a LR pode atuar 

como um 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 ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).  

Ainda segundo a PNRS, a Logística Reversa, tendo como base o princípio do 

poluidor-pagador, fornece um componente central da lei, especialmente no que tange a (a) 

pesticidas, resíduos perigosos e embalagens associadas; (b) baterias; (c) pneus; (d) óleos 

lubrificantes e suas embalagens; (e) lâmpadas fluorescentes de sódio e lâmpadas de vapor de 

mercúrio, lâmpadas de luz mista, e (f) produtos e componentes eletrônicos (BRASIL, 2010).  

A lei descreve uma variedade de opções para os geradores trabalharem dentro de seus 

setores, junto com os prestadores de serviços de logística reversa e com os governos 

municipais e estaduais, tendo como finalidade gerir os fluxos de resíduos, recuperando, 

reciclando e, finalmente, eliminando estes materiais (BRINGHENTI & GUNTHER, 2016). 

Neste sentido, a estruturação e implementação da logística reversa se destaca como um 

método promissor para cumprimento da legislação vigente.  

Ressaltando que, independentemente da limpeza urbana e outros serviços públicos de 

gestão de resíduos, os fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores de determinados 

produtos devem permitir o retorno de seus produtos após o uso pelos consumidores, mediante 

procedimentos como aquisição e criação de postos de coleta, entre outras iniciativas.   

Apesar de somente alguns produtos como os agrotóxicos, baterias, pneus e óleos 

lubrificantes estarem entre os produtos que criam tais obrigações, o processo pode ser 

estendido a qualquer produto vendido em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, de 

acordo com regulamentação ou outro instrumento legal.  

No entanto, no que se refere a resíduos perigosos, vale destacar a criação do Cadastro 

Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, obrigatório para as companhias que operam 

com resíduos deste tipo (RIBEIRO, 2014). Assim, a inclusão da Logística Reversa em 
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capítulos específicos da Lei nº. 12.305/2010, mesmo que com definições próprias, demonstra 

a importância dada à operacionalização e equacionamento do retorno de materiais após o 

consumo, revelando a sua complexidade e tornando-a parte integrante dos diversos Planos de 

gerenciamento.  

De modo geral, dentro da Logística Reversa, há um ciclo que engloba a classificação, 

reaproveitamento, reuso e destinação final do passivo, sendo que o passivo corresponde a 

todo resíduo armazenado, geralmente não qualificado, aguardando destinação final. O 

passivo representa desde restos de reações, resíduos sólidos, líquidos até recipientes vazios 

contaminados e frascos de reagentes lacrados; p o r ém ,  quando o rótulo das embalagens 

encontra–se danificado, dificulta a identificação da substância, ou do prazo de validade indicado 

pelo fabricante, comprometendo a sua eficácia e utilização (BAPTISTA, 2016). 

O reaproveitamento, o reuso e a destinação final do resíduo são atividades que 

diminuem a existência do passivo, mas necessitam de uma avaliação minuciosa, pois 

englobam resíduos perigosos e não perigosos, por isso deve-se atentar para os riscos e custos 

envolvidos para  a instituição.  

Assim, a LR pode ser capaz de aumentar a rentabilidade e produtividade, além de 

reduzir a entrada de matéria-prima oriunda de recursos naturais. Desse modo, inúmeros 

estudos indicaram uma economia potencial do custo quando são implementados programas de 

LR. Diante desta informação, empresas como BMW, DuPont, General Motors, Hewlett 

Packard, já utilizaram LR em suas operações (OLIVEIRA NETO et al., 2015). 

De acordo com Ferri, Chaves e Ribeiro (2015), são três principais atividades intra-

organizacionais em que a LR atua, como o compromisso com as questões ambientais 

(implementado com sucesso); um conjunto de normas éticas; a existência de empreendedores 

de políticas públicas que são responsáveis pela adoção de uma filosofia ambientalmente 

amigável.  

Além disso, as atividades de LR de uma organização também são diretamente 

impactadas por quatro forças que englobam as questões ambientais, a saber: os clientes, os 

fornecedores, os concorrentes e agências governamentais.  

No que concerne ao desempenho empresarial, a LR possui vários direcionadores 

estratégicos que justificam a sua implementação, como fatores econômicos, legislações, 

cidadania corporativa e aspectos ambientais (HERNANDEZ, MARINS, CASTRO, 2012). No 

entanto, Leite (2006) identifica cinco direcionadores e, a partir daí, estabelece cinco 
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programas de LR adotados pelas empresas brasileiras como sendo, os programas econômicos 

(PE); de imagem (PI); cidadania (PC); serviço ao cliente (PS); e legais (PL). 

O processo de logística se refere a mecanismos que podem ser divididos em diversas 

fases. Elas envolvem compras e vendas, mercadorias devolvidas devido a desistências ou 

presença de defeitos e, por fim, a preocupação com os destinos dos produtos finais ao longo 

de sua vida útil (ARAUJO et al., 2013). 

De modo geral, a LR ocupa-se em fazer com que os materiais que não apresentem 

condições de reutilização retornem aos seus respectivos ciclos produtivos, facilitando a 

reciclagem. Ou, ainda, caminhem de volta para processos industriais, em formato de insumos, 

de modo a evitar que se busque novamente por recursos e ferramentas naturais (SILVA; 

MORAES; MACHADO, 2015). Assim, o processo permite que o descarte para o ambiente 

seja de maneira adequada. 

A LR trata de um processo aparentemente simples, mas os mecanismos ainda não 

funcionam tão bem quanto o desejado (SILVA; MORAES; MACHADO, 2015). Desse modo, 

são questionados principalmente  o tipo de  ferramentas e recursos ideais para fazer a medição 

da eficácia da LR e, caso não seja possível essa mensuração, de que maneira então pode-se 

afirmar que existem diversos problemas e conflitos em determinada situação  

(HERNANDEZ; MARINS; CASTRO, 2012).  

Segundo pesquisas, até os grandes CEOs apresentam dúvidas sobre a execução dos 

processos e, por isso, a educação e a aprendizagem devem girar em torno de valores (FRIAS; 

FARIAS; WANKE, 2013). 

Para Lacerda (2013), a LR seria, portanto, a estratégia que, de acordo com André 

Saraiva, diretor de Responsabilidade Socioambiental da ABINEE – Associação Brasileira da 

Indústria Elétrica e Eletrônica, traz a permissão para que seja ampliada a presença das 

empresas no mercado, por meio de um programa denominado take back. 

 

 

2.3 Coleta seletiva 

 

A população brasileira gera a mesma quantidade de resíduos que os europeus, 

apontam estudos da Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE, 2010). Grandes cidades do Brasil têm um nível muito mais elevado em produção 

de resíduos. O líder absoluto é Brasília, a capital, onde cada cidadão produz diariamente 1,698 
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Kg de resíduos urbanos. O segundo lugar é o Rio de Janeiro (1,617 Kg) e em terceiro São 

Paulo, uma cidade de 15 milhões de pessoas que geram 1,259 Kg de lixo por dia cada uma. 

Em 2009, o Brasil produziu 182 toneladas de resíduos urbanos. Os pesquisadores observam 

que este crescimento está intimamente ligado à prosperidade social (HISATUGO & 

MARCAL JUNIOR, 2007). 

Antigamente, os resíduos eram compostos predominantemente de materiais orgânicos 

e naturais, permitindo recolhê-los e movê-los para aterros longe dos centros urbanos onde 

eram depositados para a degradação por organismos vivos. Mas, com o desenvolvimento 

econômico e a industrialização, houve o aumento do consumo de forma geral, causando o 

acúmulo de lixo e demais resíduos com grande potencial poluidor, tais como: baterias, óleos 

minerais, lâmpadas fluorescentes, medicamentos expirados. Dessa forma, com o descarte 

incorreto de alguns materiais, surgiram diferentes problemas ambientais e sanitários 

decorrentes do descarte inadequado dos resíduos (BAPTISTA, 2016). 

No entanto, um dos maiores problemas no que tange o tratamento de todo esse volume 

de resíduo urbano, na maioria das vezes, é atribuído às deficiências no processo da coleta 

seletiva. A questão da coleta seletiva e do gerenciamento do lixo tornou-se uma das principais 

preocupações do poder público, pois o aumento de resíduos é proporcional ao aumento da 

população (RIBEIRO, 2014). Dessa forma, a reciclagem constitui uma forma de minimizar o 

problema. 

A partir da aprovação da Política Brasileira de Resíduos Sólidos (PNRS) em 2010, 

houve um aumento do número de cidades que fazem reciclagem. No entanto, apenas 13% dos 

brasileiros têm acesso a esses programas de coleta seletiva nos municípios. Atualmente, 927 

cidades praticam um tipo de coleta - o que representa 17% do total de municípios, mas apenas 

28 milhões de pessoas são capazes de usar o serviço (BRASIL, 2010).  

O aumento no número de cidades com coleta seletiva representa um progresso, no 

entanto, um número consideravelmente grande da população ainda não tem acesso a este 

processo. Estudos demonstram que 80% das cidades usam o modelo de coleta porta a porta e 

45% deles têm estações de entrega (RIBEIRO, 2014). 

Cabe ressaltar, que a coleta seletiva está diretamente relacionada com a eficiência do 

processo de reciclagem, pois facilita a triagem dos resíduos.   
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 2. 3.1 Situação atual da reciclagem no Brasil 

 

Até meados do século XVIII, os resíduos eram produzidos em pequena quantidade e 

constituídos essencialmente de sobras de alimentos e outros materiais orgânicos. A criação de 

embalagens veio após o período de industrialização, o que certamente desencadeou um 

aumento de volume e variedade de resíduos depositados nas áreas urbanas. Atualmente, existe 

uma tendência mundial para reaproveitamento do lixo na produção de novos objetos, esse 

aproveitamento representa a economia de matéria-prima, água e energia. 

As cidades brasileiras não estão preparadas para o gerenciamento de resíduos, uma vez 

que não há quantidades de aterros sanitários suficientes (GOUVEIA, 2012). Essa questão 

torna o processo de reciclagem uma das principais alternativas para lidar com o aumento de 

resíduos nas grandes cidades brasileiras. Porém, a reciclagem como ação isolada não poderá 

resolver todos os problemas de descartes de resíduos sólidos no âmago da sociedade 

(BRINGHENTI & GUNTHER, 2016). 

A reciclagem é um processo que visa transformar resíduos em novos produtos ou 

materiais para uso posterior. Através da reciclagem do desuso, de materiais potencialmente 

úteis, que evita o consumo de novas matérias-primas e reduz o consumo de energia, a 

poluição do ar é reduzida (por incineração) e da água (através de aterros), bem como reduz as 

emissões de gases de efeito estufa em comparação com a produção de plásticos (GERBASE 

& OLIVEIRA, 2012). 

A reciclagem é um componente-chave na redução de resíduos, é o terceiro 

componente dos 3Rs ("Reduzir, Reutilizar e Reciclar") (RIBEIRO, 2014). Os materiais 

recicláveis são muitos, e incluem todo o papel, vidro, metais ferrosos e não-ferrosos, alguns 

plásticos, tecidos e têxteis, madeira e componentes eletrônicos. Em outros casos, não é 

possível efetuar uma reciclagem devido à dificuldade técnica e alto custo do processo de 

materiais ou produtos, assim muitas vezes reutilizados para a produção de outros materiais 

que são utilizados para outros fins, tais como o consumo de energia. 

É também possível realizar um resgate de certos componentes de produtos complexos, 

que possuam alto valor intrínseco ou uma natureza perigosa (NEVES; CASTRO, 2012). 

A cadeia de reciclagem pode utilizar várias formas de recolher os resíduos para 

reciclagem (GERBASE & OLIVEIRA, 2012): 

 Recuperação ou retirada: pode ser realizada por empresas públicas ou 

privadas. Consiste unicamente no recolhimento e transporte de resíduos para 
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o próximo elo na cadeia. Contentores de reciclagem urbana (contentores 

amarelo, verde, azul, verde, cinza e marrom) podem ser usados; 

 Plantas de transferência: aqui os resíduos são misturados para os principais 

transportes a um custo menor (usando recipientes maiores ou compactadores 

mais potentes); 

 Plantas de classificação (ou separação): onde os resíduos são classificados e 

separados. Os resíduos podem ser reciclados. A fração que não pode ser 

reciclada é levada para aterros ou uso de energia; 

 Reciclador final (ou avaliação da planta): onde finalmente resíduos (papel, 

plastiqueros, etc.) são reciclados (aterros), sejam armazenados ou utilizados 

para produção de energia (cimento, biogás, etc.). 

Para os contentores de separação de fonte doméstica de cores diferentes, localizados 

em áreas urbanas ou rurais são usados: 

 Recipiente amarelo (recipientes): isso é necessário para depositar todos os 

tipos de embalagens leves, tais como recipientes de plástico (garrafas, 

banheiras, bolsas, bandejas, etc.), latas (bebidas, alimentos enlatados, etc.) 

geralmente devem ser depositados todos esses recipientes vendidos no 

mercado interno e identificados pelo ponto verde; 

 Recipiente azul (papel e cartão): neste recipiente devem ser depositados 

caixas, bandejas, etc., bem como jornais, revistas, papéis para embalagem, 

propaganda, etc. É aconselhável dobrar as caixas de modo que elas ocupem 

um espaço mínimo no interior do recipiente, além de se retirar os grampos, 

grommets e plásticos que vêm embutidos no papel e papelão. Se eles estão 

manchados com resíduos orgânicos, tais como guardanapos de papel, não 

devem ir neste recipiente; 

 Recipiente verde (vidro): neste recipiente resíduos de vidro são depositados; 

 Recipiente cinza: nele outros resíduos que não têm lugar nos grupos 

anteriores, principalmente classificados como material de resíduos orgânicos 

biodegradáveis; 

 Pontos vermelhos (resíduos perigosos): como telefones celulares, inseticidas, 

baterias, óleo ou de óleo comestível, automóveis, seringas, latas de spray, 

etc; 

 Container laranja: para a coleta de óleo de cozinha; 
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 Recipiente específico em farmácias: recuperação de remédios vencidos ou 

que deixaram de ser utilizados, incluindo recipientes. 

Alguns fatores importantes devem ser considerados no processo de reciclagem. 

Variáveis como a espécie residual, recursos tecnológicos empregados e o uso proposto para os 

materiais reciclados podem também ocasionar alguns impactos.  

Desse modo, o mecanismo para reciclar resíduos plásticos traz riscos ao ambiente que 

necessitam ser geridos de maneira adequada (FONSECA; ALMEIDA; VINHAS, 2014). 

A diversidade de materiais e energia demandados pelo mecanismo de reciclagem tem 

a possibilidade de representação de enormes impactos ambientais. A energia irá depender do 

uso proposto para os resíduos, estando relacionada com os tipos de mecanismos 

transformativos usados.  

Com relação a diversidade de materiais, no processo de reciclagem são demandadas 

outras matérias-primas para a modificação física ou química do resíduo. Além disso, em 

alguns tipos de reciclagem ocorre a geração de resíduos, cuja dimensão e perfil dependerão da 

espécie de reciclagem optada. Estes novos resíduos podem também trazer impactos ao ser 

humano e ao ambiente de reciclagem. Isso depende de sua especificidade, pois os rejeitos têm 

a possibilidade de ocasionar novos conflitos, como a incapacidade de reciclagem, a escassez 

tecnológica para tratá-los, a falta de lugares para disposição e o custo gerado (TESKE; 

GONÇALVES; NAGALLI, 2015). 

Oliveira Neto et al. (2015) afirmam que é necessário considerar que os resíduos 

gerados pelos materiais que se reciclam ao fim da vida útil, podem ser reciclados outra vez e 

assim, encerrando-se um ciclo.  

Além disso, os trabalhadores industriais que reciclam tal material também correm 

riscos, por conta da lixiviação de frações solúveis ou porque as frações com volatilidade 

evaporam. Sendo que, os resíduos plásticos, por vezes, podem ser considerados como fonte de 

perigo (OLIVEIRA NETO et al., 2015). 

No entanto, alguns requisitos gerais podem ser adotados para o bom funcionamento do 

sistema de desenvolvimento sustentável em relação aos resíduos plásticos, tais como as 

relações entre as políticas ambientais e as normas em relação ao processo de reciclagem 

(FONSECA; ALMEIDA; VINHAS, 2014). Desse modo, para que o sistema seja implantado, 

os administradores precisam definir políticas ambientais e assegurar que elas: se apropriem à 

natureza, escala e impactos ambientais de suas tarefas; incluam o compromisso com 

melhorias contínuas, prevenindo as poluições; tenham como inclusão o compromisso com 
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atender às leis e regras do ambiente, que se aplicam às demais regras impostas pelas empresas 

de garrafas PET; forneçam as estruturas necessárias para que se revisem metas e intuitos, o 

tempo todo; sejam documentadas, implantadas, mantidas e ditas a todos de forma igualitária; 

estejam disponíveis ao público interessado (HERNADEZ; MARINS; CASTRO, 2012). 

Cabe salientar que as empresas de garrafas PET são responsáveis por adotar um 

padrão que preserve políticas sustentáveis e evite reações ao meio ambiente. Depois da 

adoção dessas práticas, o cumprimento e a conformidade devem seguir de modo integral, pois 

se tornam essenciais às organizações. 

Pode-se perceber que, por meio da reciclagem do material plástico, é viável a obtenção 

de vantagens ambientais, minimizando explorações excessivas dos recursos disponíveis na 

natureza (SILVA; MORAES; MACHADO, 2015). 

Avançar rumo à sustentabilidade (ou sustentabilidade aplicada) mantendo elevada 

qualidade de vida é um desafio social que envolve, entre outros fatores, o direito internacional 

e nacional, planejamento urbano e de transportes, estilos de vida locais e individuais e 

consumismo ético.  

 

 

2.4.1 Tipos de reciclagem de pet 

 

O poli (tereftalato de etileno) - PET, é um dos termoplásticos mais produzidos no 

mundo, compondo diferentes produtos. O procedimento de reciclagem de PET vai depender 

do tipo de processo utilizado, podendo ser dividido em: reciclagem mecânica, onde envolve 

moagem, separação e lavagem da técnica de embalagem, sendo o mais usado atualmente 

(GAMA, 2010); e reciclagem química, que conduz a despolimerização do PET aos 

monômeros, ou parcial aos oligômeros e outros compostos, e pode ser realizada pelos 

procssos de metanólise, a hidrólise e a glicólise (FONSECA et al., 2014). 

Na glicólise, equipamentos de produção industrial usados em uma planta para uma 

rota através de um reator de esterificação e sua diluição, todas as equipes têm uma capacidade 

máxima de 20.000 kg. A partir do produto de PET a glicólise pode formar cascas de arroz e 

de resina de poliéster insaturado sintetizado. Quando a glicólise é realizada utilizando etileno-

glicol (EG) ou propileno-glicol (PG) oligómeros obtida pode ser usada em síntese de 

poliésteres insaturados (UP), por reacção com anidrido maleico. Este processo tem duas 

vantagens distintas. Em primeiro lugar é que o PET perder-se um produto comercial com 
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valor acrescentado, e o segundo é a produção de ácido tereftálico (TPA) resinas à base. Outras 

partículas de tratamento são soluções alcalinas de PET e PVC, seguido por um processo de 

flotação com espuma de PVC desenvolvido em laboratório não iónicos (BAPTISTA, 2016). 

Além disso, o uso de energia é uma alternativa aplicada em vários países estrangeiros, 

como Suíça e Holanda. O PET é um polímero que consiste em átomos de carbono e de 

hidrogênio, assim quando queimado produz dióxido de carbono e água (CO2 + H2O).  

No entanto, a determinação do método mais adequado para instalalar um projeto de 

reciclados dependerá do tamanho da empresa e sua estratégia de mercado (SILVA et al., 

2011).  

 

 

 2.4.2 Análise da cadeia produtiva de PET 

 

Em muitas comunidades, as caixas de reciclagem seletiva tornaram-se uma visão 

comum no dia a dia, em assuntos que se referem ao lixo. Repletas  de garrafas de plástico, 

jornais, latas de alumínio e papelão, as caixas de reciclagem tornaram-se parte das famílias da 

sociedade em geral (FERRI; CHAVES; RIBEIRO, 2015). No entanto, grande parte dos países 

ainda têm de desenvolver uma solução conveniente para a reciclagem no caso do lixo plástico. 

De acordo com Fonseca; Almeida; Vinhas (2014), no que diz respeito à reciclagem de 

embalagens PET no Brasil, compreende-se que ela tem ganhado força, passando de 35% em 

2002 a 58,9% em 2012, mostrando que os processos de reciclagem vêm aumentando.  

Embora os programas de reciclagem de garrafas PET estejam se tornando mais 

visíveis para os consumidores em formato de caixas em grandes lojas ou eventos de coleta 

locais, aumentar a conveniência de reciclagem não deve ser a única estratégia para abordar o 

problema do lixo plástico (FONSECA; ALMEIDA; VINHAS, 2014). 

Muito da solução depende da participação ativa das empresas, de modo a repensar 

seus produtos e a maneira como eles envolvem os consumidores. De acordo com pesquisas 

realizadas no Brasil, apenas 35% do lixo total gerado mundialmente é de fato reciclado 

(MANO; PACHECO; BONELLI, 2010). 

Isso é um problema, considerando-se que as garrafas PET contêm materiais 

ambientalmente sensíveis que podem representar riscos para a saúde se não forem descartados 

corretamente. Para mitigar riscos, as empresas precisam repensar seus produtos, desde o 

projeto até a fabricação de reutilizáveis (COLTRO; DUARTE, 2013). 
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Conforme Oliveira Neto et al. (2015), as empresas também precisam, de certo modo, 

encontrar novas maneiras de incentivar os consumidores a comprar produtos recondicionados 

e também conscientiza-los quanto ao descarte do lixo plástico de forma responsável. 

Atualmente, as empresas de garrafas PET estão tendo um maior interesse no ciclo de vida 

completo dos produtos fabricados ou vendidos por eles. Este fato pode aumentar as 

oportunidades para encontrar soluções mais sustentáveis, visando a recuperação de materiais 

recicláveis.  

Além disso, as especificações ambientais e de fornecedores também ajudam, de certo 

modo, as empresas a orientar fabricantes sobre os materiais que são aceitos nos produtos que 

vendem e como descartar e recuperar materiais quando os dispositivos móveis são reciclados.  

Um exemplo é quando se trabalha com fabricantes a montante para reduzir 

significativamente os materiais ambientalmente sensíveis, tais como cloretos de polivinila, 

retardadores de chama bromados, ftalatos e berílio na produção de telefones ecologicamente 

sustentáveis (ARAUJO et al., 2013). 

Ao eliminar estes materiais em grande escala, diminuem potenciais riscos encontrados 

através da reciclagem e reutilização. Além disso, o objetivo é sempre trabalhar com empresas 

de reciclagem certificadas para garantir que os dispositivos móveis sejam desmontados de 

forma responsável e não apenas enviados para aterros. 

Também é recomendado que as organizações pensem em novas formas de envolver os 

clientes em soluções de  resíduos. Através do processo de LR, a meta é olhar primeiro para as 

oportunidades de serviço e remanufatura de dispositivos móveis para obtê-los em bom 

funcionamento. As empresas também podem ampliar seu acesso a produtos recondicionados e 

reduzir o lixo por encontrar novas maneiras de coletar os resíduos existentes nos produtos.  

De acordo com Gonçalves Dias; Teodosio (2006) a Cadeia em Circuito Fechado 

(Closed-loop chain) da embalagem PET no Brasil se baseia na logística reversa (Figura 3): 
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Figura 3: Cadeia em Circuito Fechado: "caminhos" e "descaminhos" das embalagens PET no Brasil. 

Fonte - Gonçalves Dias e Teodósio (2006) 

 

 

2.4.3. Reutilização do material de retorno de PET 

 

Até recentemente, as garrafas PET pós-consumo eram recicladas para produzir 

principalmente têxteis, pastas e folhas de extrudados. No entanto, verificou-se que estes 

mercados não eram suficientes para absorver os volumes gerados pelas garrafas PET. 

De acordo com Amcor PET Reciclagem França, o mercado de fibra em dois anos 

absorveu apenas 25% total de PET produzidos, não acompanhado o volume crescente de 

resina gerado a partir da reciclagem de PET (WELLE, 2011). 

Desse modo, o ideal seria a sua reutilização na fabricação de novas garrafas de 

bebidas. Com esse objetivo, a legislação europeia oferece alguns incentivos, como por 

exemplo, o que já ocorre na Bélgica. Neste país, um imposto chamado Eco-Imposto sobre 

garrafas PET será tolerada se as novas garrafas forem fabricadas com pelos menos 50% de 

material reciclado. Porém, a utilização deste material reciclado em novas garrafas só é 

possível se algumas exigências forem cumpridas no que se refere à qualidade e desempenho. 
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De modo que, o material reciclado deve ser melhorado de várias formas, antes de ser utilizado 

na fabricação de garrafas (TRANIE; TRANDON, 2011). 

Durante o tempo de vida de garrafas de PET, as propriedades do material mudam 

devido a exposições de temperatura a que são submetidos, que causam a diminuição dos 

valores de viscosidade intrínseca de cerca de 0.82 IV = valores dl / g de sobre IV = 0,76 dl / g. 

Uma vez que a viscosidade intrínseca é uma medida do peso molecular da resina, pode-se 

afirmar que a integridade do material é afetada negativamente, causando uma diminuição da 

estabilidade e resistência à pressão da garrafa (WELLE, 2011). 

Por outro lado, a contaminação da parede da garrafa, devido à difusão dos mesmos 

componentes do produto de enchimento nele, representa um desafio adicional na gestão de 

material reciclado. Isto é especialmente verdadeiro nos casos em que a garrafa tenha sido 

exposta a substâncias agressivas, tais como ácidos, fertilizantes e detergentes domésticos 

(TRANIE; TRANDON, 2011). 

O objetivo de um processo de reciclagem de PET deve ser o de converter o material 

novamente em uma produção de resina de garrafas. Isto significa em primeiro lugar que a 

viscosidade intrínseca deve ser re-IV ≥ 0,82 dl / g. Além disso, não deve haver contaminantes, 

tais como aromáticos, e outros produtos químicos, tais como acetaldeído e etileno-glicol. 

Ficando evidente, que aditivos que atuam como contaminantes do material não podem estar 

prresente.  

Diversas tecnologias, aplicadas ao tratamento de resíduos de PET a partir de qualquer 

fonte, asseguram a recuperação da resina com uma qualidade que se presta para a fabricação 

de novas garrafas de bebida de consumo humano; essas tecnologias também são chamadas de 

processos de recuperação "garrafa a garrafa". Eles podem ser classificados em dois: aqueles 

que não usam tratamento químico resíduos processos convencionais, e aqueles que o fazem. 

Entre o primeiro processo destacam-se o Vacurema, Erema stands, e entre o último Stehning 

processos, URRC, supercycle e Buhler. 

A empresa Erema, Áustria, oferece desde 1997 a sua tecnologia Vacurema para a 

recuperação de resíduos de PET. Nesta empresa, nos primeiros anos foi predominantemente 

utilizado para a produção de grânulos e fibras. A partir da certificação FDA método 

Vacurema em novembro de 2000, quando a qualidade do granulado era mais apropriada para 

utilização em contato direto com os alimentos, aumentou significativamente sua demanda na 

área de empresas de produção de alimentos. Na primeira, foi resíduo de produção 

relativamente limpo que foi reciclado para uso em contato com alimentos. No entanto, quase 
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todas as máquinas abastecidas desde 2001 foi atribuído ao tratamento de pós-consumo de 

materiais de lavagens. 

De acordo com representantes da Erema, a tecnologia Vacurema oferece duas 

características de desempenho importantes que não podem ser obtidas com técnicas 

convencionais, a menos que seja incorrido em custos muito mais elevados (TRANIE; 

TRANDON, 2011): 

 O granulado produzido satisfaz os requisitos da FDA, que está aprovada para 

utilização em contato direto com gêneros alimentícios.   A viscosidade da moedura aumentou 

o pós-consumo durante o processo, sem a necessidade de utilizar reatores de estado sólido 

convencional. Estes resultados são obtidos com uma técnica que é compacta e se destaca por 

seu baixo consumo de energia, em comparação também exige baixos custos de investimento 

(WELLE, 2011). 

Devido ao fato de para a produção de garrafas de bebidas o ideal seja que o granulado 

tenha uma viscosidade intrínseca entre valores de 0,80 dl / g e 0,82 dl / g, é necessário o 

aumento do material de pós-consumo recuperado.  

De acordo Erema, este problema é resolvido através da prefixação do processo 

Vacurema um cristalizador de cabelo contínua, especialmente desenvolvido. Neste material 

cristalizador-secador é pré-aquecido, seco e pré-cristalizado.  

O material triturado é subsequentemente transferido para o reator através de uma porta 

de vácuo. Não só é minimizada aqui a umidade residual, porque o processo é contínuo e é 

realizada em vácuo elevado, mas também certos contaminantes do material são removidos de 

forma eficaz. Um efeito colateral importante da aplicação de vácuo a alta temperatura é o 

aumento simultâneo da viscosidade intrínseca.  

"Erema assim explica que o material recuperado das garrafas de PET utilizadas com 

uma IV de 0,77 dL / g de IV pode ser aumentada para mais de 0,80 dL / g, de forma 

consistente e sem a adição de produtos químicos e, assim, sem investir em reatores químicos 

convencionais. Em parceria com a empresa SML Maschinengesellschaft, Lenzing, Áustria, 

Erema agora oferece a capacidade de adicionar à saída da linha de extrusão de chapas 

Vacurema sistema que chamou Recysheet. Este novo sistema oferece a possibilidade de 

produção de folha de termoformagem de garrafas recicladas sem fazer um granulado 

intermediário. O processamento direto tem outros benefícios, tais como a ocorrência de um 

único passo de material de vazamento, o que reduz significativamente os fenômenos que 
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conduzem à sua degradação. Por outro lado, apenas requer a colaboração de um operador para 

operar o sistema (TRANIE; TRANDON, 2011).  

O processo de reciclagem de PET Stehning foi originalmente desenvolvido pela 

empresa OHL Apparatebau & Verfahrenstechnik GmbH da Alemanha, uma subsidiária da 

empresa de reciclagem de PET Kunststofferecycling GmbH, também da Alemanha. O 

processo compreende um passo de extrusão com outra reação química sobreposta e pós-

condensação de material. Segundo Welle (2011), os passos do processo podem ser observados 

detalhadamente abaixo: 

 Lavagem e remoção de PET resíduos (filmes e garrafas); 

 Separação de PET transparente e colorido; 

 Remoção de contaminantes tais como metais e PVC; 

 Moagem e lavagem principal, seguido de secagem, extrusão reativa e a 

filtração da massa fundida; 

  Pós-condensação no estado sólido de material reciclado; 

 Aplicação de controles de qualidade para embalagens de alimentos. 

Kenplas é uma das empresas que estão aplicando o processo Stehning para a 

reciclagem de PET. Esta empresa iniciou no segmento da indústria de plásticos em 1993 e 

constrói equipamentos para o processamento de PET, tais como máquinas de moldagem por 

injeção, moldes de sopro de estiramento para a formação de pré-formas e garrafas e itens 

como tampas de garrafa. 

Para começar, é o processo de resíduos em garrafas e termina com a fabricação de 

novas garrafas. A operação Kenplas chamou sua reciclagem "garrafa para garrafa" nome de 

B2B em Inglês. Para Kenplas o processo é econômico e eficaz do ponto de vista financeiro. 

Como explicado por representantes da empresa, os flocos de garrafas recuperadas pode ser 

convertido novamente em garrafas de alta qualidade. A cromatografia em fase gasosa mostrou 

que a análise das características sensoriais de reciclagem é ainda melhor do que as do produto 

original. O conteúdo de acetaldeído e de etileno-glicol são muito mais baixos do que os 

valores tradicionalmente aceitos devido a aplicação de vácuo durante a polimerização em fase 

sólida. 

O material consiste de flocos de PET reciclados obtidos após a lavagem, classificação 

por cor e homogeneização. No processo Kenplas, flocos de garrafas de PET são 

continuamente alimentadas para um extrusor de parafuso duplo, sem necessidade de uma 

etapa de pré-secagem. O design dos parafusos tem uma configuração específica que permite a 
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ventilação áreas diferencial. Nessas áreas, os flocos são submetidos a um processo de 

secagem cuidadosa, e em seguida, quando o material está fundido, há outro processo de 

desgaseificação eficiente onde subprodutos mais voláteis e resíduos orgânicos são removidos. 

O tempo de geometria do parafuso, e o perfil da temperatura de extrusão determinam a 

qualidade do produto final. As garantias de extrusão, como afirmado por Kenplas, um único 

tratamento para todos os tipos de materiais reciclados PET. Um filtro localizado no sistema de 

extrusão remove sólidos não fundidos. No entanto, há um aumento mínimo da cor amarela na 

resina; mas embora não pode ser evitada, isto é abaixo dos valores que poderiam impedir a 

sua utilização na embalagem de alimentos (TRANIE; TRANDON, 2011). 

Após a granulação, o PET amorfo é alimentado a um sistema descontínuo de 

repolimerização estado sólido, SSP (acrônimo do nome em Inglês), um processo que é 

realizado para satisfazer os parâmetros necessários para cada tipo de aplicação para o contato 

com alimentos. O sistema é composto por um reator rotativo funcionando em alto vácuo. O 

processo é realizado em descontínuo, em que, inicialmente, a cristalização e, em seguida,  

ocorre a química de condensação e descontaminação da resina. De acordo com o fornecedor, 

quaisquer contaminantes ainda presentes no material são quase completamente removidos 

pela ação do vácuo aplicado. Os parâmetros controlados nesta fase são o tempo de pressão, 

temperatura e residência. O material é resfriado e tratado, e submetido a processos de 

avaliação de qualidade para definir usos possíveis, entre os quais podem ser usadas para 

contato com alimentos (WELLE, 2011). 

O processo de recuperação de recursos Estados Corporation, URRC, é uma 

combinação de métodos mecânicos e químicos. O sistema foi desenvolvido pelo industrial 

mexicano Carlos Gutierrez, presidente da empresa de mesmo nome (URRC), localizado na 

Spartamburg, Carolina do Sul. O processo atende às mais rigorosas exigências das 

autoridades de saúde nos Estados Unidos, da União Europeia e da Austrália. Apenas a Suíça e 

os Estados Unidos têm atualmente tais plantas, dizem representantes dessa empresa. URRC 

inicialmente foi contactado pela Coca Cola Co., com sede em Atlanta e assinou um acordo de 

desenvolvimento de tecnologia com esta empresa em 1996. Ele obteve a aprovação do FDA, 

Food and Drug Administration em 2001 para o uso de resíduos urbanos de materiais e energia 

recuperada para fazer contato apropriado com garrafas de alimentos (TRANIE; TRANDON, 

2011). 

Um aspecto fundamental desta tecnologia é a utilização de uma espécie de escovagem 

química, que serve para remover os contaminantes da superfície de garrafas de PET. Como 
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uma "escova química" a soda cáustica é usada. Com este procedimento é possível trabalhar 

quase todos os tipos de material pós-consumo na corrente de entrada. Portanto, reciclagem de 

PET feita com tecnologia URRC não tem nenhuma restrição sobre a origem dos recipientes. 

Assim, as formas da oferta e do grau de sujidade desempenham um papel secundário, de 

acordo com URRC. O procedimento pode ser aplicado na reciclagem de garrafas não-

retornáveis e reutilizáveis que já não servem para a produção (WELLE, 2011). 

Cabe ressaltar que para o processamento das garrafas PET, primeiramente, as mesmas 

são separadas de acordo com sua cor. Tipicamente, as garrafas de reciclagem chegam sob a 

forma de fardos contendo 3.000 a 5.000 unidades. Estas balas são carregadas na correia 

transportadora, que são desarmadas e alimentadas a um moinho. A moagem é seca. O material 

resultante é uma mistura de PET, rótulos e tampas, que devem ser separados uns dos outros. 

Etiquetas de plástico e de papel foram removidas num processo de decapagem por ar 

insuflado, e fração contínua, as etiquetas fixadas aos flocos de PET são subsequentemente 

removidas num processo de lavagem. A fração correspondente às tampas separadas 

poliolefinas são realizadas em um processo que usa a diferença na densidade dos materiais 

(TRANIE; TRANDON, 2011). 

Os flocos de PET, agora limpos e classificados, são transportados para URRC 

processo, que começa com um processo de secagem para remover a umidade do processo de 

lavagem. Os flocos são introduzidos num túnel rotativo 3 metros de diâmetro, para serem 

revestidos com cáustica seca. Um perfil especial da temperatura é mantida na direção axial do 

túnel ao longo dos seus 26 metros de comprimento. Secagem antes do tratamento refrigerante 

evita a degradação da resina devido à umidade. A resina de PET e a soda cáustica são 

misturadas pelo efeito de rotação do túnel, e o efeito da temperatura ocorre uma reação entre o 

PET seco sódio sólido e sólido. A reação ocorre como fase sólida sobre a superfície dos flocos 

de PET, o que resulta na remoção da camada de superfície da resina para dar etileno glicol e 

ácido tereftálico como produtos de reação. Assim, quaisquer contaminantes que aderiram à 

superfície é removida, incluindo etiquetas de cola e outras substâncias indesejáveis. O ar 

soprado evacua os contaminantes no túnel (TRANIE; TRANDON, 2011). 

O tempo de permanência no túnel atinge certo número de horas, no fim das quais é 

obtida uma mistura de sólidos de sais e de flocos de PET limpo. Os sais são removidos por 

meio de filtração mecânica e detritos são removidos com a lavagem. Um separador de metal 

também remove os últimos vestígios de resíduos pequenos destes materiais. A qualidade do 

material é verificada em intervalos de tempo (WELLE, 2011). 
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A primeira planta comercial utilizando a tecnologia URRC foi instalada na Suíça em 

2000 e operada pela empresa RecyPET AG, na cidade de Frauenfeld. Esta planta tem uma 

capacidade de 13.000 toneladas por ano. A Suíça é um dos mais avançados do mundo em 

termos de capacidade de recuperar PET no mercado de garrafas de consumo, onde atinge mais 

de 83%, o que representa mais de 22.000 toneladas de países anuais garrafas de eficiência. 

Desse montante, 80% é obtido através de um processo de recuperação do lixo municipal. Com 

o sistema URRC a Suíça foi um dos primeiros países a implementar a reciclagem de garrafa a 

garrafa, o que tornou possível fazer novas garrafas com material 100% reciclado.  

No ano de 2017 a URRC está construindo a primeira usina de reciclagem total de PET 

na América Latina. Com um investimento de 20 milhões, a unidade estará operacional antes 

do final do ano em Toluca, México. Sua capacidade será de 40.000 toneladas por ano e o 

operador será a Coca-Cola do México. URRC formou recentemente uma parceria com a 

empresa de engenharia Azure Technologies Inc., Chicago, chamado URR-AZ. Esta empresa é 

responsável pela construção da usina de reciclagem para a Coca Cola do México. Em 2001 a 

empresa que, no momento Schmalbach-Lubeca foi chamado começou a expansão e 

modernização de sua planta de reciclagem de PET na cidade de Beanune, França. A 

tecnologia usada é chamada supercycle e foi desenvolvida pela Schmalbach Lubeca no início 

dos anos noventa. Para 2003, a empresa já pertencia a Amcor PET Packaging Europe / Asia. 

A capacidade expandida é 21.000 toneladas de material fresado por ano, o equivalente a 600 

milhões de garrafas PET. 

 Enquanto tecnologia Supercycle processo é concebido para atingir o uso de garrafa 

para garrafa modalidade reciclado, isto é, adequado para uso em embalagens de contato com 

alimentos, a empresa Amcor contribui com a sua própria tecnologia NuCycle PET que é 

projetado para aplicações não-alimentares. A planta NuCycle Amcor tem uma capacidade de 

5.000 toneladas por ano, instaladas em Novi, Michigan, Estados Unidos. A melhoria feita 

para processo supercycle foi projetado para torná-lo mais competitivo do ponto de vista 

econômico. Isto foi conseguido em uma operação contínua, combinando duas funções 

previamente realizadas separadamente. Os materiais de pós-consumo são secos e limpos num 

processo de extrusão e depois trata-se num reator de policondensação no estado sólido, o qual 

opera continuamente. Ao combinar esses dois processos são alcançadas poupanças 

significativas no consumo de energia e aumento da capacidade de produção (WELLE, 2011). 

Esta melhoria no processo de tratamento de PET reciclado foi apoiado pela empresa 

Buhler Technology Group, Uzwil, na Suíça, uma empresa que já havia desenvolvido o seu 
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próprio processo de garrafa para garrafa de reciclagem. A extrusora Buhler tem um design 

incomum, e consiste em uma forma de doze parafusos extrusoras individuais material seco ao 

liberar as impurezas de todos os tipos, incluindo sabores, aromas e solventes que podem vir 

de todo o anel os usos que podem ser dadas a uma garrafa PET. Esta extrusora, por 

conseguinte, elimina a necessidade de usar um secador externo, e o sistema de filtragem 

incorporado remove as partículas sólidas indesejadas a partir do fundido. Após o processo de 

extrusão, o material é granulado e submetido a cristalização antes de passar para a segunda 

fase. 

Na segunda etapa, o processo de policondensação no estado sólido, SSP (pelo seu 

nome Inglês), refina o material de poliéster para aumentar a força e trazê-lo semelhante ao de 

propriedades da resina virgem. Qualquer contaminante residual é removida nesta fase. Uma 

vantagem adicional de uma melhor Supercycle tecnologia é o fato de o material não receber 

qualquer tratamento químico, e, portanto, é favorável ao meio ambiente (TRANIE; 

TRANDON, 2011). 

Antes desta melhoria no processo, Schamalbach-Lubeca empregue, desde 1994, a 

construção do processo Supercycle entre 25 e 50% na fabricação de novas garrafas. No 

entanto, ele tinha sido incapaz de aumentar esta percentagem em função do maior custo de 

reciclagem. Os processos de ambas as companhias aprovaram as normas da FDA e ILSI 

Europa. Na autorização dada pelo FDA afirma que o processo de reciclagem de garrafas de 

PET para engarrafar Buhler é adequada para gerar resina recuperada que pode ser utilizada na 

fabricação de embalagens para alimentos, que ainda podem ser utilizadas no enchimento 

quente ou tratada para fins de pasteurização, a temperaturas acima de 150°F. A fonte do 

processo de reciclagem pode ser material de embalagem de alimentos PET ou qualquer outro 

uso (WELLE, 2011). 

O processo de reciclagem da URRC escolheu o conceito de reciclagem de PET, o 

qual, de acordo com a empresa, é considerado um dos mais adequados para a produção de 

processos na indústria de bebidas. Com este procedimento é possível retirar as garrafas PET, 

um material de alta qualidade que pode ser reciclado de novo utilizado na produção de 

garrafas para bebidas. Krones é oferecido como um fornecedor geral de todo o pacote de 

serviços para o planejamento e realização de uma turnkey instalação de reciclagem. Esses 

serviços incluem o planejamento completo a instalação de todos os componentes e sistema de 

controle para a conta totalmente automático desenvolvimento do processo. A agência de 
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controle US FDA verificou e autorizou este material reciclado tendo um novo contato com os 

alimentos (TRANIE; TRANDON, 2011). 

O material recuperado usando o processo URRC pode ser utilizado diretamente na 

produção de pré-formas novas, misturado com material virgem. Além das características 

mecânicas, é de salientar especialmente baixo teor de acetaldeído e um nível muito baixo de 

amarelecimento, aspectos decisivos para reutilização no fator indústria de alimentos e 

bebidas. Este material reciclado é mais barato, entre 20 a 30 por cento, em comparação com o 

novo material, e atende às mais altas exigências em termos de pureza e qualidade (WELLE, 

2011). 

 

 

2.4.4 Produtos derivados de PET reciclado 

 

Apesar do avanço no processo de reciclagem no Brasil, o país ainda precisa melhorar 

no que se refere às tecnologias disponíveis para reciclagem, sendo que o processo de 

reciclagem mecânica de plásticos ainda é mais utilizada no país.   

O residuo plástico é moído, lavado, seco e reprocessado gerando novos produtos. Este 

processo de reciclagem é responsável por quase 100% da reciclagem de PET no país, 

normalmente eles são re-utilizados nas fibras sintéticas para preenchimento de cordas, tapetes, 

cabos, etc (GAMA, 2010; BAPTISTA,2016). 

A cadeia de reciclagem no Brasil passa por três estágios: a recuperação da PET, a 

reavaliação da PET e o processamento da PET. Sendo que a fase crítica na cadeia de 

reciclagem é a recuperação das PETs. Dentro desse cenário e diante do desemprego crescente, 

alguns residentes urbanos iniciaram atividades de coleta de materiais recicláveis com a 

finalidade de geração de renda (BAPTISTA,2016). 

Entre os anos de 2004 e 2012 houve um aumento da demanda da reciclagem da PET. 

Em 2004, a produção era de 32%, agora em 2012 é de 95%. Observa-se que a PET adquirida 

para reciclagem são flakes (65%), garrafas (25%)  e aparas (10%). 

O polímero da PET é uma espécie de poliéster, um dos plásticos mais reciclados no 

mundo, devido as grandes possibilidades de utilização. A maioria dos fabricantes produzem 

flocos ou fibras para muitas aplicações, assim após a secagem dos flocos, o material pode ser 

triturado e transformado em grãos para diferentes usos. 
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São muitas as utilidades da PET para a indústria de reciclagem, entre as quais se 

destacam: Bottle to bottle, têxtil, automotivo etc. Das 100% das PETs recicladas, 46% são 

usadas para garrafas, 25% é usado pela indústria têxtil, 11% pelo setor automotivo e 18% para 

outras finalidades. Em 2012, as PETs recicladas foram aproveitadas principalmente pela 

indústria têxtil (38%), também na indústria de resina instaurada e alquídicas (24%), para 

embalar alimentos e não alimentos (18%), para a produção de fitas de arquear (6%) e para a 

produção de tubos (2%) (BAPTISTA,2016). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral  
 

O objetivo do presente trabalho foi diagnosticar e identificar o gerenciamento de 

resíduos sólidos recicláveis efetuado pela ACAMAN. 

  

 

  4.2 Objetivos específicos  
 

1) Retratar o perfil socioeconômico dos catadores de materiais recicláveis; 

2) Identificar os principais desafios enfrentados pela Associação dos Catadores de 

Materiais Recicláveis de Mandaguari (ACAMAN) no processo de reciclagem; 

3) Propor maneiras de aperfeiçoar a gestão dos resíduos do município de Mandaguari-PR 

mediada pela Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Mandaguari 

(ACAMAN), bem como aumentar a geração de renda e melhorar as condições de 

trabalho dos colaboradores. 

4) Propor uma alternativa de organização logística para as associações de catadores de 

materiais recicláveis da região de Mandaguari, com intuito de comercializar os produtos 

diretamente com as indústrias recicladoras. 
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RESUMO 

A sociedade de modo geral, tem consciência da importância da logística empresarial para 

atender as suas necessidades de consumo, mas existe uma logística que ainda é pouco 

difundida: a Logística Reversa (LR) que pode ser definida como uma área prática e 

estratégica para o desenvolvimento sustentável através do reaproveitamento ou retorno dos 

produtos, embalagens ou materiais do centro produtivo. Diante deste fato, o objetivo do 

trabalho foi identificar os desafios relacionados com o avanço da Logística Reversa de pós-

consumo no município de Mandaguari (PR) através do perfil dos colaboradores da 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Mandaguari (ACAMAN), bem como 

analisar os principais problemas enfrentados pela organização, sugerindo medidas de 

prospecção que aprimorem a sustentabilidade eco-socioambiental. Portanto, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa e exploratória, cujos meios de investigação utilizados foram a revisão 

bibliográfica e um estudo de caso na ACAMAN, o estudo envolveu pesquisa de campo 

mediante entrevista com o gestor da associação e observação direta. De acordo com o 

resultado foi traçado o perfil dos funcionários sendo que a maioria eram do sexo feminino 

(83,3%), com idade entre 26-35 (37,5%) e tinham apenas o ensino fundamental incompleto 

(66,6%).  Com relação a coleta seletiva, somente 5,2 % dos bairros fazem a separação 

adequada dos resíduos e o volume total de resíduos recicláveis coletados foi de 70 ton./mês. 

Constataram-se como principais problemas da ACAMAN a dificuldade de gestão 

organizacional relacionada com a entrada de materiais e organização financeira, a busca por 

técnicas que auxiliem o aumento da renda, além de formas eficientes de sensibilização 

ambiental da sociedade. A associação conta também com ações de prospecção para a 

capacitação de gestores, o estabelecimento de parcerias que viabilizem investimentos em 

tecnologias de beneficiamento dos materiais, agregando valor ao produto. Além da divulgação 

do processo de coleta seletiva e sensibilização da população frente a importâncias dessas 

atividades para o desenvolvimento socioambiental do município. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Resíduos de PET. Reutilização. Logística Reversa. 

 

 

mailto:jose.goncalves@unicesumar.edu.br


45 

 

ABSTRACT 

Society is generally aware of the importance of business logistics to meet its consumption 

needs, but there is still little logistics: Reverse Logistics (LR), which can be defined as a 

practical and strategic area for development through the reuse or return of products, 

packaging or materials to its production center. In view of this fact, the objective of the study 

was to evaluate the challenges related to the post-consumer Reverse Logistics in the 

municipality of Mandaguari (PR) and to identify the profile of the employees of the 

Association of Collectors of Recyclable Materials of Mandaguari (ACAMAN) analyze the 

main problems faced by the organization, suggesting prospecting measures that improve the 

socio-environmental sustainability. Therefore, a qualitative and exploratory research was 

carried out, whose means of investigation were the bibliographic review on the subject in 

scientific articles, journals and journals in electronic databases and a case study in ACAMAN, 

the study involved field research through documentary research, interview with the manager 

of the association and direct observation of the association's facilities. According to the result, 

the profile of the employees was drawn, most of whom were female (83.3%), aged between 

26-35 (37.5%) and had only elementary education incomplete (66.6%). Regarding the 

selective collection, only 5.2% of the districts do the proper separation of the residues and the 

total volume of recyclable waste collected was 70 tons / month. The main problems of 

ACAMAN were the difficulty of organizational management related to the entrance of 

materials and financial organization, the search for techniques that help to increase income, 

and efficient ways of environmental awareness of society. The organization also has 

prospecting actions for the training of managers, the establishment of partnerships that allow 

investments in technologies for processing materials, adding value to the product. In addition 

to the dissemination of the process of selective collection and sensitization of the population 

against the importance of these activities for the socio-environmental development of the 

municipality. 

 

 

Keywords: PET Waste Management. Reverse logistic. Management of Recyclable Materials. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional associado a intensa urbanização e a crescente utilização 

de materiais não recicláveis no processo produtivo, ligados aos padrões atuais de consumo 

constantes e o lançamento de novas tecnologias que tornam os produtos rapidamente 

obsoletos, tem transformado a questão de resíduos tanto urbanos como rurais em um dos 

grandes desafios ambientais contemporâneos (GOUVEIA, 2012; VIRGOLIN et al., 2016). 

No entanto, pesquisas apontam que a preocupação mundial em relação aos resíduos 

sólidos, em especial os domiciliares, tem aumentado diante do crescimento da produção, da 

gestão inadequada e da falta de áreas de disposição final (SILVA-JUNIOR et al., 2016). 

Visto que, a gestão e disposição inadequada desses resíduos podem gerar impactos 

socioambientais, tais como degradação do solo, contaminação dos corpos de água, aumento 

da proliferação de vetores de importância sanitária, além de comprometerem a drenagem 

urbana contribuindo para alagamentos e enchentes, sendo que estes fatores apresentam 

consequências direta ou indireta para a saúde pública e ambiental (JACOBI; BESEN, 2011; 

SILVA-JUNIOR et al., 2016; PINHEIRO et al., 2016). 

Assim, os problemas referentes a destinação final dos resíduos sólidos urbanos têm se 

transformado em um dos maiores desafios da gestão pública no Brasil (RIBEIRO, 2014), 

pois tal fato acarreta um aumento dos custos relacionados com o tratamento ou pela 

limitação da capacidade dos aterros sanitários.  Jacobi (2006) ressalta que esses resíduos 

são destinados aos aterros sanitários de maneira paliativa ou em grande parte são 

descartados em locais inadequados (aterros controlados/lixões). 

 Assim, a reciclagem e o reuso dos resíduos sólidos consistem em uma ferramenta de 

gestão recomendada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), implementada pela 

Lei nº. 12.305 (BRASIL, 2010), a qual define as melhores formas de destinação final dos 

resíduos e também maneiras de incrementar valor financeiro a estes, priorizando a não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. A PNRS também incentiva a adoção de práticas de 

logística reversa e coleta seletiva a fim de impedir a mistura dos resíduos e a contaminação 

destes, mesmo sabendo que este processo de coleta seletiva e logística reversa pode encarecer 

ou dificultar o processo de reuso e reciclagem (BAEDER; PONTUSCHKA, 2011).  

Além disso, a coleta seletiva é importante porque desvia do aterro sanitário os 

resíduos sólidos que poderiam ser reciclados, aumentando a vida útil do aterro e evitando a 

degradação do meio ambiente (GONÇALVES, 2006). Ademais, a coleta seletiva de 
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matérias recicláveis destaca-se pelo potencial de reaproveitamento e reciclagem de 

matérias-primas, propiciando a redução da demanda de recursos naturais, além de constituir 

como fonte de renda e também como inclusão social para muitos trabalhadores (JACOBI, 

2006).  

Outro ponto importante na referida Lei é a inclusão social dos catadores de materiais 

recicláveis, sendo que estes desempenham papel fundamental na implementação da PNRS, 

atuando nos processos que vão desde a coleta seletiva até a comercialização dos resíduos 

recicláveis, contribuindo de forma significativa para a cadeia produtiva da reciclagem 

(BRASIL, 2010). Diante de tal importância, a PNRS incentiva a criação de cooperativas ou 

associação de catadores de materiais recicláveis e define como prioridade a sua participação 

nos sistemas de coleta seletiva e de logística reversa. 

Logo, a consolidação da organização produtiva dos catadores, em cooperativas e 

associações com base nos princípios da autogestão, da economia solidária e do acesso a 

oportunidades de trabalho representa, portanto, um avanço na ampliação da área de atuação 

desta categoria profissional na implementação da PNRS, em especial na cadeia produtiva da 

reciclagem, traduzindo-se em oportunidades de geração de renda e de negócios, 

fortalecendo a comercialização em rede, a prestação de serviços, a logística reversa e na 

adoção da estratégia da verticalização da produção (BRASIL, 2010).  

Diante do contexto, o objetivo do trabalho foi identificar os desafios relacionados 

com o avanço da Logística Reversa de pós-consumo no município de Mandaguari (PR) 

através do perfil dos colaboradores da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis 

de Mandaguari (ACAMAN), bem como os principais problemas enfrentados pela 

organização, sugerindo medidas de prospecção que aprimorem a sustentabilidade eco-

socioambiental. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para esse estudo, foi realizado uma pesquisa qualitativa, exploratória, cujos meios de 

investigação foram a revisão bibliográfica através de uma abordagem teórica do problema, 

caracterizado pela pesquisa bibliográfica sobre o tema em livros, artigos científicos, revistas e 

periódicos em bases de dados eletrônicos (Scielo, Science Direct, Web of Science, Bireme, 

LILACS e portal de periódicos da Capes) e um estudo de caso na Associação dos Catadores 

de Materiais Recicláveis de Mandaguari (ACAMAN). O estudo de caso envolveu pesquisa de 
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campo por meio da investigação documental, entrevistas com os gestores da associação e 

observação direta realizada durante as visitas às instalações da ACAMAN.  

 

Caracterização da área de trabalho 

O local escolhido para o estudo de caso foi a Associação dos Catadores de Materiais 

Recicláveis de Mandaguari (ACAMAN). A ACAMAN foi fundada no ano de 2007, com sede 

no município de Mandaguari estado do Paraná, localizado entre as coordenadas 23° 32' 52" 

latitude Sul e 51° 40' 15" longitude Oeste. O município de Mandaguari tem área territorial de 

335,814 km² (2016) e densidade demográfica de 97,25 hab/km² (2010), com uma população 

estimada para o ano de 2017 de 34.559 habitantes e no último senso em 2010 de 32.658 

habitantes residentes no município, segundo dados do IBGE (2010).  

 

Coleta de dados 

Com base na pesquisa bibliográfica, foi possível elaborar um roteiro descritivo para a 

entrevista. A entrevista foi conduzida pelo pesquisador do trabalho, e realizada com o gestor 

(diretor) além da participação do tesoureiro da organização da ACAMAN e nesta entrevista 

foi abordada questões relacionadas à coleta seletiva, tipo e volume de materiais 

separados/reciclados, preço e canais de venda, além de questões relacionadas à contratação e 

perfil dos funcionários, buscando analisar a inserção social do setor.  

A análise documental foi realizada na sede da ACAMAN sob supervisão do tesoureiro 

da associação no período de março a junho de 2017. Foram analisados os documentos da 

ACAMAN referentes ao período de janeiro de 2016 até junho de 2017.   

 

Análise de dados  

Os dados coletados na entrevista e também as informações extraídas da análise 

documental foram organizados, tabulados e analisados em planilha eletrônica por meio do 

programa Excel 2016. Os resultados configurados em forma de Tabelas. O Quadro 1 

apresenta os temas abordados durante a entrevista, que corresponde questões do tipo aberta, 

para permitir respostas livres e com uso de linguagens próprias.  

 

Quadro 1: Formulário de entrevista realizada na ACAMAN 

 

Tema Desenvolvimento 

Histórico de criação e Comente em relação à criação da associação, início das 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Mandaguari&params=23_32_52_S_51_40_15_W_type:city_region:BR_scale:75000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Mandaguari&params=23_32_52_S_51_40_15_W_type:city_region:BR_scale:75000
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composição da associação.  atividades, das motivações iniciais, da criação de seu estatuto, 

da composição inicial dos funcionários.  

Operacionalização da 

associação.  

Relate quais são as atividades da associação, os procedimentos 

operacionais utilizados, os principais resultados, a capacidade 

de produção e os equipamentos utilizados.  

Remuneração e Capacitação  Foi questionado a associação qual o valor médio arrecadado 

mensal, qual a renda mensal média dos funcionários e qual a 

política de capacitação das entidades.  

Parcerias com o poder 

público e entidades 

privadas.  

Questionou-se como se dá à parceria da associação com a 

prefeitura e outras entidades públicas e privadas, quais os 

benefícios concedidos para associação pelo poder público, 

bem como quais benefícios que poderiam ser concedidos pelo 

poder público municipal visando ajudar à associação.  

Dificuldades e objetivos 

futuros  

Quais as dificuldades encontradas pela associação e o que falta 

para ambas serem consideradas uma alternativa mais eficiente 

de geração de emprego e renda.  

Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A ACAMAN, objeto deste estudo, está vinculada à Secretaria do Meio Ambiente do 

município de Mandaguari - PR. A associação é composta por 24 funcionários. A contratação 

de novos prestadores (funcionários) pela ACAMAN não leva em consideração o grau de 

escolaridade e nem a experiência profissional, sendo este um fator muito importante de 

inclusão social de uma classe da população menos favorecida. 

Através da análise documental da ACAMAN, observou-se que a maioria dos 

prestadores tinha entre 26 a 35 anos, seguido pela faixa etária entre 18 a 25 anos e daqueles 

com mais de 46 anos, como mostra a Tabela 1. Em relação ao gênero, verificou-se que a 

maioria absoluta, 20 (vinte) funcionários pertenciam ao sexo feminino e 4 (quatro) do sexo 

masculino. Na distribuição de função dentro da ACAMAN 3 (três) funcionários do sexo 

masculino ocupavam o cargo de motorista e 01 (um) de auxiliar de motorista, já as 

funcionárias do sexo feminino, 01 (uma) ocupava o cargo de gestor da associação, 01 (uma) o 

cargo de finanças da ACAMAN e as demais (18) organizadas na função de catadoras e 

triagem e acondicionamento dos resíduos (Tabela 1). 

 

TABELA 1- Perfil dos funcionários da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de 

Mandaguari – ACAMAN 
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Idade Frequência Percentual (%) 

De 18 a 25 anos 6 25,0 

De 26 a 35 anos 9 37,5 

De 36 a 45 anos 3 12,5 

Acima de 46 anos  6 25,0 

Total 24 100 

Gênero Frequência Percentual (%) 

Feminino 20 83,3 

Masculino 4 16,7 

Total 24 100 

Escolaridade Frequência Percentual (%) 

Sem escolaridade 2 8,3 

Ensino Fundamental I Incompleto (1ª a 5ª) 16 66,7 

Ensino Fundamental I Completo 4 16,6 

Ensino Fundamental II Incompleto (6ª a 9ª) 1 4,2 

Ensino Fundamental II Completo  0 0,0 

Ensino Médio Completo  0 0,0 

Ensino Médio Incompleto  0 0,0 

Ensino Superior Incompleto 0 0,0 

Ensino Superior Completo 1 4,2 

Total 24 100 

 

O perfil da população amostrada também corresponde ao encontrado nos estudos 

realizados por Almeida et al. (2009) e Arantes e Borges (2013), em que a maioria dos 

trabalhadores são mulheres e possuem baixa escolaridade. Arantes e Borges (2013) reforçam 

que na atividade de catadores, predominaram mulheres, casadas ou com outras formas de 

união, pardos e negros, com instrução formal limitada e baixo rendimento. Os autores 

apontam que o perfil traçado pelas características da sociedade brasileira, retrata as exclusões 

de gênero, cor, educação e pouca oportunidade, demandando intervenções sociais para seu 

rompimento. 

Com uma dispersão maior, a escolaridade dos funcionários variou desde a categoria 

sem escolaridade até o nível superior completo. Em que a maioria declarou que cursou o 

ensino fundamental I incompleto, seguido do ensino fundamental completo, sem escolaridade, 

apenas um funcionário tem o ensino superior completo e ocupa o cargo de gestor da 

associação (Tabela 1). Assim, através dos dados destacamos um baixo nível de escolaridade 

dos prestadores de serviço da ACAMAN, onde 23 funcionários (95,8%) apresentam 

escolaridade igual ou inferior ao ensino fundamental I incompleto. A funcionária que 

apresenta formação superior é responsável pela gestão financeira da ACAMAN. 
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No estudo realizado por Poças et al., (2010) em estudo do perfil de colaboradores de 

uma Associação de Materiais Recicláveis de Vitória – ES, mostrou que os catadores 

apresentaram um perfil de baixa escolaridade e relataram que a sua permanência nesta 

atividade seria devida as dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Esses resultados 

corroboram com a afirmação de Aquino et al. (2009) no qual relata que as cooperativas 

melhoram a situação de comunidades mais vulneráveis, pois oferecem a seus membros opção 

de emprego e renda.  Este fato pode ser confirmado neste estudo, uma vez que 

aproximadamente 95,8% dos colaboradores da associação não tem o ensino médio completo, 

ou seja, as associações de catadores constituem uma das formas mais importantes inserção das 

classes com menor grau de escolaridade no mercado. 

Os catadores de resíduos sólidos e as associações de materiais recicláveis 

desempenham papel fundamental para a implementação das PNRS (Política Nacional de 

Resíduos Sólidos), contribuindo diretamente com a gestão integrada dos resíduos sólidos, cuja 

atividade profissional é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde 2002 

(BRASIL, 2002). Os catadores de resíduos sólidos representam uma classe de agentes 

essenciais na prestação de serviço ambiental, visto que atuam reduzindo os resíduos e 

consequentemente o impacto causado pelos mesmos em áreas urbanas (Gonçalves et al., 

2013). As cooperativas de reciclagem são elementos atuantes em cadeias reversas de 

recuperação de valor de resíduos que recebem e segregam os materiais com valor agregado 

(CRUVINEL et al., 2015).  

As associações ou cooperativas de catadores e recicladoras contribuem para a redução 

do descarte inadequado de resíduos, para o aumento da vida útil dos aterros sanitário, diminui 

a demanda de recursos naturais e contribui com a reinserção desses materiais nas indústrias 

recicladoras que posteriormente irão abastecer a cadeia produtiva, substituindo o uso de 

matérias primas virgem (RIBEIRO, et al., 2014; ALMEIDA et al., 2014; AQUINO et al., 

2009). Gouveia (2012) completa que, a reutilização de resíduos sólidos como matéria prima, 

beneficia diretamente a redução da poluição ambiental e indiretamente a diminuição do uso de 

energia, e ambas situações reduzem as emissões de gases que causam o aquecimento global, 

além de também consolidam os programas da cadeia da logística reversa através do 

fornecimento de matéria-prima para a indústria (SOUZA et al., 2012). 

A PNRS também reconhece que os resíduos sólidos recicláveis são um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda, promovendo a cidadania e a 

responsabilidade compartilhada. Também define que a participação no sistema de coleta 
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seletiva e logística reversa deve ser priorizada para o saneamento básico. Nessa mesma linha 

o governo federal visa dar a oportunidade de inclusão socioeconômica dos catadores 

(BRASIL, 2010). 

Com relação a estrutura física, a ACAMAN funciona em um galpão de triagem com 

700 m² e conta com duas mesas de triagem, uma balança digital de piso Toledo 2198C com 

capacidade para uma tonelada, 40 bags e uma prensa. Além disso, o contrato de prestação de 

serviços com a prefeitura do município de Mandaguari-PR permitiu a contratação de três 

caminhões com motoristas, em que um faz a coleta dos grandes geradores que compreende 

uma indústria e uma cooperativa, e os outros dois realizam a coleta seletiva nos bairros do 

município. Segundo os gestores da associação, tanto a mão de obra quanto a disponibilidade 

de maquinaria são suficientes para atender a demanda do município. Atualmente, a associação 

funciona também como Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de resíduos volumosos, como 

sofás e armários, em que todos os materiais são recebidos e destinados de forma 

ambientalmente adequada.  

A coleta seletiva realizada pela ACAMAN atende todos os bairros do município, 

porém do total de 38 bairros existentes no município de Mandaguari-PR, apenas 2 (dois), 

totalizando 5,3 % dos bairros realizam a separação dos resíduos recicláveis de forma 

satisfatória utilizando sacos verdes, cor padrão para materiais recicláveis como determina a 

Secretaria do Meio Ambiente do Município de Mandaguari-PR. No entanto, os demais bairros 

não fazem a separação correta, onde misturam materiais orgânicos com recicláveis, 

dificultando o processo de reciclagem. Segundo Soares et al. (2007), uma etapa necessária 

para a reciclagem de resíduos sólidos é a coleta seletiva, sendo esta uma alternativa 

ecologicamente correta para a preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida 

da população. Besen et al. (2014), reforçam que, a coleta seletiva de resíduos recicláveis e a 

reciclagem são ações que contribuem para a sustentabilidade urbana que refletem na saúde 

ambiental e humana. 

Porém, quando abordado sobre a sensibilização ambiental da população do município, 

frente ao processo de separação dos resíduos para coleta, os membros da associação relataram 

que o sistema de coleta não está claro para a maior parte dos habitantes do município, pois foi 

realizado apenas entrevista no rádio local, faltando empenho do poder público, para aumentar 

a divulgação para toda a comunidade. Cabe ressaltar que, primeiramente para a implantação 

de um sistema de coleta seletiva faz-se necessário a realização de campanhas junto à 
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população, mostrando a relevância do processo de reciclagem e orientando-a para a 

importância da separação do lixo em sua origem (SILVA et al., 2012). 

Com relação ao volume de recicláveis coletado no Município, a associação mencionou 

que a quantidade gira em torno de 70 toneladas/mês, sendo que 50 toneladas foram 

provenientes da rota de coleta residencial do município e 20 toneladas advindas de uma 

empresa privadas e uma cooperativa (Tabela 2). 

Nesse cenário, torna-se importante a formação de parceiros comerciais como as 

escolas, catadores, sucateiros, indústrias, para melhorar o sistema de coleta e separação dos 

resíduos recicláveis. A lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) de 2010 reforça a 

importância das parcerias envolvendo os fabricantes e distribuidores na implementação da 

responsabilidade compartilhada, já que estes têm a responsabilidade com a destinação final 

correta de tudo àquilo que produzem (BRASIL, 2010).  

 

TABELA 2. Volume mensal e tipo de resíduos coletados pela ACAMAN no município de 

Mandaguari  

 

Tipo de 

material 

Volume/ton. 
Volume/total 

Residencial Empresarial 

Polietileno, 

papelão, garrafas 

PET, alumínio. 

50 20 70 

 

Os dados levantados neste estudo permitiram a elaboração de um fluxograma 

simplificado das principais etapas de funcionamento da ACAMAN, iniciando pela coleta 

seletiva de materiais recicláveis e finalizando com a comercialização (Figura 1). 
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FIGURA 1- Fluxograma da cadeia produtiva de materiais envolvendo associação de 

catadores de recicláveis de Mandaguari (ACAMAM) 

 

Após passar por todas as etapas que iniciou na coleta, observou-se que a ACAMAM 

comercializa seu produto com um único comprador, conhecido dentro desse sistema como 

intermediário, que repassa para as indústrias de reciclagem. Dentro da área de abrangência 

nesse estudo, foi verificado que há pouco ou nenhum conhecimento sobre as recicladoras, ou 

seja, são desconhecidos os atores do nível seguinte da cadeia produtiva reversa. 

Como mencionado anteriormente, à venda dos materiais é realizada diretamente pela 

associação para um comprador, morador de outro município, que leva tudo o que é 

recolhido/produzido. Através da análise dos documentos da ACAMAN realizada no período 

de janeiro de 2016 até junho de 2017, o rendimento obtido pela venda dos resíduos sólidos 

reciclados fica em torno de R$ 24.485,00/mês (Tabela 3). Além deste recurso oriundo da 

venda dos resíduos, a associação recebe uma contrapartida do Governo Federal, por 

intermédio da prefeitura municipal de Mandaguari-PR no valor de R$ 34.567,00/mês para 

custear suas despesas. Dessa forma, somando o valor do convênio através da prefeitura 

municipal e o valor com o faturamento arrecadado pela venda dos resíduos sólidos 

recicláveis, gera um faturamento mensal pela ACAMAM de R$ 59.052,00/mês. Segundo os 

gestores da ACAMAN, relacionando o custo fixo em torno de R$ 50.000,00 e a seu 

faturamento de 59.052,00, a mesma comprova sua viabilidade, uma vez que apresentou a 

rentabilidade de 15,3% e o índice de lucratividade de 1,18%. 
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TABELA 3. Materiais coletados, volume e valor de venda dos resíduos comercializados pela 

ACAMAN. 

 

Tipo de material Quantidade/ton. Preço R$/kg Total R$ 

Polietileno cristal 3.5 1,20 4.200,00 

Polietileno colorido 2.5 0,40 1.000,00 

Papel/papelão 36.0 0,40 14.400,00 

Garrafas PET 2.0 1,10 2.200,00 

Alumínio 0,50 3,50 1.750,00 

Outros 8.5 0,11 935,00 

 Total 53.0  24.485,00 

 

Considerando que 58,5% do faturamento da ACAMAN vem do poder público através 

da prefeitura do município de Mandaguari-PR e este valor é utilizado para pagamentos de 

salários dos funcionários e as despesas fixas da estrutura física da ACAMAN, o índice de 

lucratividade, assim como a rentabilidade tornam-se positivos em função deste aporte 

financeiro. 

Gouveia (2012) menciona que para melhorar os índices de lucratividade, são 

necessárias ações que incentivem a coleta seletiva, bem como a segregação adequada das 

diferentes matérias, tanto pela população no momento da geração de resíduos como nos 

centros de triagem.   

A Tabela 3, mostra que o maior volume de resíduo da ACAMAN e o maior valor 

arrecadado é o papel/papel, mas o valor agregado por quilo é baixo. Já os resíduos de 

plásticos que incluem o polietileno e o PET apresentam valores agregado na vendo por 

quilo maior. Podemos destacar que as garrafas PET tem um grande potencial para 

comercialização, uma vez que o PET reciclado pode ser utilizados em diversos produtos, 

inclusive em produtos de alto valor agregado, tais como peças plásticas para utilização 

automobilística. Outro fator importante é o grande consumo de produtos que utilizam 

materiais de PET, assim através de uma orientação adequada da população este volume 

coletado poderá aumenta significativamente. 

Com base no que foi levantado nas entrevistas e observados pelos pesquisadores 

durante as visitas in loco a ACAMAM, tanto em relação à aspectos socioeconômicos dos 

colaboradores, como referentes a gestão e estrutura física disponível, foram elaboradas 

algumas proposições de ações para a associação estudada, no sentido de contribuir para a 

melhoria do processo de reciclagem, da logística reversa e da agregação de valor aos 

materiais comercializados. 



56 

 

A partir das visitas realizadas nos galpões através organização do processo produtivo, 

observou-se o acúmulo dos materiais recicláveis coletados, o que dificulta a movimentação 

de materiais e pessoas, causando desconforto no ambiente de trabalho. Dessa forma, 

propõem-se a organização do processo produtivo que leve em conta as seguintes 

características: 1) Os matérias coletados devem ser colocados em áreas demarcadas dentro 

do galpão com tinta de diferentes cores, obedecendo a uma sequência lógica do processo 

produtivo dos materiais coletados; 2) Deve levar em conta o tipo de material reciclado; 3) 

volume dos resíduos sólidos.  

Segundo Oliveira Neto et al. (2015), a organização dos recursos de produção tem 

papel fundamental no processo de uma empresa, pois, se bem montado, permitirá a via mais 

adequada da primeira à última operação, reduzindo a circulação de mercadorias, ou seja, a 

movimentação desnecessária produto. Esta organização ajuda também na identificação do 

tipo de material reciclado e sua qualidade. 

Quanto à gestão organizacional da associação, nesse estudo, foram encontradas 

dificuldades em levantar informações sobre alguns aspetos como, a quantidade de cada tipo 

de material coletado (vidro, alumínio, papel, plástico), além de informações sobre a prestação 

de contas.  A ACAMAM possui apenas um gestor, dessa forma, propõe-se que o mesmo, seja 

capacitado, através curso de informática, com ênfase no programa de elaboração de planilhas 

eletrônicas e seja instruído a elaborar banco de dados para o controle efetivo do material 

coletado e das finanças, organizando todas as informações referentes às atividades da 

associação.  

Em relação ao aumento da renda, um dos maiores problemas identificados foi 

referente à comercialização dos materiais.  Este fato está diretamente relacionado com a falta 

de equipamentos necessários para avançar no processo de reciclagem e consequentemente na 

agregação do valor aos recicláveis. Por exemplo, a garrafas PET poderiam ser moídas 

(flake), resultando em flocos ganhando valor no mercado (BELTRÃO, 2007; COELHO et 

al., 2016). No entanto, há possibilidade de valorizar ainda mais o produto, produzindo os 

pellets, produto mais condensado, otimizando o transporte e o desempenho na transformação 

(COELHO et al., 2016), porém devido a falta de equipamento, essa etapa não é realizada 

pela associação. Dessa maneira, a alternativa encontrada pelos gestores foi vender os 

recicláveis para os intermediários, os quais compram os materiais por um valor inferior 

quando comparado com as vendas diretas para as indústrias de reciclagem.  
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Algumas ações foram propostas visando melhoria na renda dos catadores ligados a 

ACAMAN, através da busca de parcerias com instituições públicas/privadas com interesse 

em investir em tecnologias de beneficiamento dos materiais recicláveis e no aumento da 

quantidade de materiais coletados e destinado a reciclagem, sendo para este caso 

fundamental um trabalho de divulgação nos meios de comunicação de massa como TV e 

rádios ou ainda em reuniões nas associações dos bairros ou igrejas dos benefícios ambientais 

da separação dos resíduos e a importância da coleta seletiva.   

Ressalta-se, que a sensibilização ambiental da sociedade se caracteriza como um dos 

aspectos fundamentais para o sucesso da cadeia produtiva da reciclagem, principalmente no 

que refere as questões citadas anteriormente como, o aumento de renda e da quantidade de 

materiais coletados e destinados à reciclagem. Como observado neste estudo, apenas uma 

minoria dos bairros faz a separação de resíduos de forma satisfatória, ou seja, a população 

precisa ser sensibilizada para compreender a importância da separação dos materiais 

recicláveis, e isso acontecerá mediante a inserção de projetos de educação ambiental. De 

acordo com D`Almeida & Vilhena (2000) o sucesso para a coleta seletiva está diretamente 

ligado aos investimentos feitos para sensibilização e conscientização da população.  

Dessa forma, para que um programa de educação ambiental aconteça de forma 

eficiente é necessário que o maior número de segmentos da sociedade participe. Assim, 

propõe-se que tanto poder público, como as instituições privadas, bem como associações, 

cooperativas e sociedade em geral promovam ações que remetam a educação ambiental em 

escolas e meios de comunicação, destacando que a preservação ambiental é responsabilidade 

de todos.  

Um dos maiores entraves para a associação de catadores avançarem na cadeia reversa 

de pós-consumo está relacionada com as exigências das indústrias recicladoras, pois, estas 

geralmente exigem quantidades mínimas de carga para os diferentes tipos de materiais e 

frequência mínima de entrega. A ACAMAN trabalha com pouco volume de materiais quando 

comparado com as exigências da indústria recicladoras, desse modo como alternativa vende 

os materiais com preço inferior para pessoas conhecidas como intermediário.   

Diante disso, propõe-se que as associações de catadores da região de Mandaguari 

trabalhem conjuntamente, com a finalidade de disponibilizar um maior volume de materiais 

para a indústria recicladora e praticando a venda direta, agregando valor ao produto.  

Conforme discutido por Aquino et al. (2009) a alternativa de articulação em redes ou 

federações das associações, favorecem os aspectos social e econômico por meio da agregação 
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de valor aos materiais recicláveis recolhidos pelos catadores. Segundo estudos realizados pelo 

mesmo autor se as associações se organizassem em redes, todas conseguiriam comercializar 

produtos diretamente com indústrias recicladoras, e agregariam 32% no valor dos produtos 

comercializados. 

Na relação da logística reversa Souza et al. (2012) destaca que as cooperativas 

contribuem com o prolongamento da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta, 

separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria, consolidando assim 

programas de logística reversa que buscam a recuperação de produtos recicláveis. Ressaltando 

que, a principal questão da logística reversa é a forma com a qual se planeja e implementa um 

controle de resíduos de pós-consumo e pós-venda e desenvolve todo um fluxo de materiais do 

ponto de consumo até o ponto de origem, com o intuído de reaproveitar a matéria ou fazer o 

descarte com o menor impacto ambiental possível (CASIMIRO et al., 2014). 

Assim, almeja-se que a implementação das propostas apresentadas, contribua de forma 

positiva em todo processo produtivo de recicláveis, bem como na gestão dos resíduos 

sólidos, e na geração de renda para Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de 

Mandaguari (ACAMAN), culminando com a melhoria da qualidade de vida de todos 

envolvidos neste processo e que a implantação destas propostas sirva de modelo para as 

pequenas associações e organizações de catadores de matérias recicláveis espalhadas em 

todo Brasil. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A análise do perfil dos funcionários da Associação dos Catadores de Materiais 

Recicláveis de Mandaguari – ACAMAN mostrou que a maioria dos colaboradores 

apresentaram um grau de escolaridade muito baixo e que pessoas do sexo feminino eram 

predominantes. Foram identificados os problemas enfrentados pela associação, dentre os 

quais destacaram a dificuldade de gestão organizacional relacionada principalmente com a 

entrada materiais e questões financeiras, a busca por técnicas que auxiliem o aumento da 

renda, além de formas eficientes de sensibilização ambiental da sociedade. Diante dessas 

problemáticas, foram elaboradas propostas de melhorias para ACAMAM como, a 

organização do espaço direcionado para o processo produtivo, o estabelecimento de 

parcerias com a finalidade de aquisição de investimento em tecnologias de beneficiamento 
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dos materiais, projetos de  divulgação de coleta seletiva e sensibilização da população frente 

a importâncias dessas atividades para o desenvolvimento socioambiental do município. A 

valorização do serviço de coleta seletiva aliado a demanda crescente na produção de 

resíduos recicláveis, bem como o aumento do valor agregado ao produto através da logística 

reversa representam propostas trabalhos futuros.  
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6. CONCLUSÕES GERAIS  

 
Através da pesquisa realizada, pode-se perceber a importância da destinação correta 

dos resíduos de PET e se ter uma visão empreendedora da possibilidade do aproveitamento 

dos resíduos gerados pelo processo produtivo e, com isto, gerar oportunidades de aumentar as 

receitas. 

Para tanto, é preciso que sejam implementadas ações para quantificar e caracterizar os 

resíduos gerados de PET, de modo a definir os sistemas de tratamento ou condicionamento 

mais adequados. Com isso, o setor terá a segurança que a destinação final dos resíduos não 

ocasionará problemas ao meio ambiente. 

Essa destinação legal dos resíduos oriundos do pós-consumo, originado pela logística 

reversa, resolve o problema da destinação dos resíduos, otimizando a utilização dos recursos 

naturais, e com isto transformando resíduos em matéria-prima novamente além de estar 

agindo conforme a legislação ambiental. 

O poder público deveria proporcionar incentivos para as empresas, organizações e 

associações que utilizam a logística reversa do PET e conscientizar a população sobre a 

necessidade de realizar a coleta seletiva, centralizando os materiais em pontos pré-

determinados, reduzindo o custo de transporte para as empresas coletoras e aumentando o 

interesse pela realização do ciclo logístico reverso do PET, além de proporcionar um aumento 

na lucratividade das empresas e da imagem corporativa “ecologicamente correta”. 

Com uma população consciente da importância do processo de reciclagem, 

valorizando adequadamente o sistema de coleta seletiva, o material selecionado para 

reciclagem será mais limpo e consequentemente, terá um maior valor agregado, possibilitando 

produtos reciclados com um menor grau de impurezas. 

O incentivo a reciclagem é portanto fundamental, pois não só permitirá o surgimento 

de novos mercados para os produtos reciclados de PET, como também proporcionará o 

crescimento interno do país e bem estar geral de toda a população. 
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

A partir deste trabalho novas possibilidades de abordagem para pesquisas futuras, 

como: 

1. Ampliar o estudo de materiais, tais como: vidro, metal, papel e plástico para 

quantificar os materiais reciclados ao longo de toda a cadeia reversa; 

2. Identificar a viabilidade econômica dos negócios de reciclagem, principalmente, para 

todos os materiais plásticos, para os quais os dados apontam ser de sustentação 

econômica e que neste momento é precária, e leva à informalidade da mão de obra. 

3. Verificar a evolução de empresas recicladoras, pela ideia de movimentar cadeias de 

reciclagens que se mostram economicamente inviáveis e pelo aspecto da inclusão 

social pelo trabalho e pelo resgate social dos catadores de rua; 

4. Entender a gestão de reciclagem das latas de alumínio, vidro e metais com um enfoque 

que abranja seus benefícios e impactos sociais e ambientais. 

 

 

 

 

 

  


