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Logística Reversa minimiza 
geração de rejeitos

Você já parou para pensar no que fará 
com sua geladeira velha quando enfim re-
solver trocá-la? A solução é dá-la a alguém? 
Jogá-la fora? Vendê-la? Apesar das várias 
perguntas, a resposta deveria ser uma só, 
principalmente se ela tiver mais de 10 anos: 
o desmonte apropriado. É aí que entra a Lo-
gística Reversa (LR) que cuida para que esse 
material, sem condições de ser reutilizado, 
retorne ao seu ciclo produtivo ou para o de 
outra indústria como insumo, evitando uma 
nova busca por recursos na natureza e per-
mitindo um descarte ambientalmente correto. 

Em um mundo onde o desenvolvimento 
sustentável ocupa a ordem do dia em to-
dos os segmentos da sociedade, a Logísti-
ca Reversa funciona como uma importante 
etapa no mecanismo de reciclagem. Ela 
começa com a produção, se estende ao ato 
da compra e reinicia o ciclo quando o pro-
duto é devolvido como matéria-prima para 
ser reinserido. A LR pode ser dividida em 
várias etapas que envolvem compra e ven-
da, devolução de mercadoria por motivo de 
desistência ou de defeito e, finalmente, se 
preocupa com o destino de um produto ao 
final de sua vida útil. 

No caso dos refrigeradores, a princi-
pal preocupação é ambiental, em função 
dos clorofluorcarbonos (CFCs) que durante 
muitos anos foram utilizados na fabricação 
de aerossóis, equipamentos de ar condicio-
nado e refrigeradores. Uma geladeira fabri-
cada até o ano de 2000, considerando a 
quantidade de CFC utilizada para sua fabri-
cação, possui um potencial de aquecimento 
global equivalente a aproximadamente 2 a 
3 toneladas de CO

2
. Estima-se que no Brasil 

existam mais de 50 milhões de refrigera-
dores fabricados, e desses, mais de 10 mi-
lhões com CFCs. 

No Brasil vêm acontecendo várias 
ações para evitar impactos na camada de 
ozônio e também ao ambiente local. Uma 
delas é um Acordo de Cooperação Técnica 
assinado entre o governo alemão e o bra-
sileiro para a instalação de uma planta de 
manufatura reversa, que além de segregar 
materiais como plásticos e metais, também 
fará a retirada do CFC da espuma e do cir-
cuito de refrigeração. Magna Luduvice, da 
Coordenação de Proteção da Camada de 
Ozônio do Ministério do Meio Ambiente, 
informa que o projeto piloto  conta com o 
apoio da Agência de Cooperação Técnica 
Alemã – GTZ para instalação e operação 
do equipamento doado, além de implantar 

atividades de treinamento e qualificação 
técnica para a operação e manutenção do 
equipamento. 

Segundo Magna, embora outras indús-
trias, como a Whirlpool Latin America, que 
atua com as marcas Brastemp, Consul e 
KitchenAid, já tenham um programa de 
logística reversa para a reciclagem de ele-
trodomésticos, o diferencial desse projeto 
é a retirada do CFC também da espuma. 
“De acordo com a experiência europeia, en-
quanto o circuito tem 115g de CFC, a espu-
ma pode chegar a 320g do gás”, completa 
Magna”.

Projeto Piloto de Coleta de 

Refrigeradores 
Para apoiar a planta de manufatura re-

versa, fazendo com que os refrigeradores 
cheguem ao pátio para serem reciclados, 

Planta de manufatura reversa instalada na Suíça

UN
TH

A 
Re

cy
cl

in
gt

ec
hn

ik
 G

m
bH



19
REVISTA VéRTIcE

CREA-MINAS

Produção

o Ministério do Meio Ambiente está coor-
denando a elaboração de um projeto em 
Cooperação Técnica a ser negociado com 
a Comunidade Europeia. Esse projeto con-
templa o desenvolvimento de estratégias 
para o recolhimento, transporte e armaze-
namento das geladeiras, considerando as 
peculiaridades e os atores locais.

Para articular com os demais órgãos 
de governo (estadual e municipal) envol-
vidos com o gerenciamento de resíduos 
urbanos com inclusão social de catadores 
de materiais recicláveis, e apresentar a pro-
posta de projeto, o MMA, com o apoio do 
Crea-Minas, promoveu, em Belo Horizonte, 
o workshop sobre o “Projeto Piloto de Coleta 
de Refrigeradores em Belo Horizonte”. 

Além do aspecto ambiental, o projeto 
caracteriza-se por induzir a participação 
de cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis na coleta dos refrigeradores ve-
lhos para serem desmontados e seus com-
ponentes reciclados retornarem ao ciclo 
produtivo como matéria prima. De acordo 
com Cláudia Júlio, assessora em Sanea-
mento do Crea-Minas, “a ideia de envolver 
os catadores na coleta dos refrigeradores é 
muito interessante. Esse é um projeto am-
bientalmente correto e traz em seu bojo a 
sustentabilidade social a medida em que, 
potencialmente, gera trabalho e renda para 
os catadores”. 

O apoio para a implantação do projeto 
nos municípios se dará através de pesqui-
sas de campo para coletar dados necessá-
rios sobre a situação da logística reversa 
local; organização de seminários nos muni-
cípios selecionados para discutir, atualizar e 
validar os resultados da pesquisa com todas 
as partes interessadas. Será formado um 
grupo consultivo envolvendo todas as par-
tes interessadas para monitorar a execução 
do projeto, assegurando, dessa forma, a 
sustentabilidade dos sistemas de coleta a 
longo prazo. Haverá também a instalação de 

coleta e garantia de apoio técnico, de en-
genharia e operacional durante a execução 
do projeto. Além disso, haverá capacitação 
e treinamento de funcionários dos municí-
pios e de catadores de materiais recicláveis 
especialmente em conhecimentos técnicos/
ambientais e habilidades para a coleta e o 
transporte adequado de refrigeradores e 
pré-seleção de materiais. Serão desenvol-
vidas campanhas de conscientização para 
proprietários de refrigeradores antigos, com 
criação de um banco de dados local, um 

sistema de informações para monitorar e 
analisar a eficácia ambiental e social, bem 
como a eficiência econômica dos centros 
de coletas estabelecidos.

 Já os municípios que receberão o pro-
jeto devem criar uma infraestrutura local e 
instalações necessárias, tais como escritó-
rios, área de armazenamento, instalações;  
apoiar as necessidades organizacionais 
e logísticas; disponibilizar pessoal próprio 
para a implementação, gestão e adminis-
tração das atividades do projeto.

A Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, tratada pelo Projeto de Lei nº 
1.991/2007, que foi apresentado pelo 
Executivo, ainda tramita no Congresso 
Nacional, mas os benefícios econômicos 
gerados pela atividade fez com que a lo-
gística reversa se tornasse uma prática 
comum em inúmeros setores, entre os 
quais o de defensivos agrícolas, latas de 
alumínio e cartuchos de impressoras.

O Projeto de Lei trata a Logística 
Reversa como um “instrumento de de-
senvolvimento econômico e social, ca-
racterizada por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios, destinados a 
facilitar a coleta e a restituição dos re-
síduos sólidos aos seus geradores para 
que sejam tratados ou reaproveitados 
em novos produtos, na forma de novos 
insumos, em seu ciclo ou em outros ci-
clos produtivos, visando a não geração 
de rejeitos”. Ou seja, é o retorno dos 
resíduos (agrotóxicos, pilhas e baterias, 
pneus, óleos lubrificantes, sacolas plás-
ticas e etc) pós-venda e pós-consumo.

O Brasil é o país que mais recolhe 
embalagens de agrotóxicos para reci-
clagem no mundo inteiro. Nesse caso, 
a operação é coordenada pelo Instituto 
Nacional de Processamento de Emba-

lagens Vazias (inpEV), que representa 
os fabricantes. E, apesar de o prazo 
previsto em lei para o recolhimento das 
embalagens ser de um ano, leva-se em 
média apenas 5,3 dias no Brasil. 

Outra experiência bem-sucedida 
de logística reversa no Brasil é a que 
foi montada para a reciclagem de latas 
de alumínio, que já alcança a taxa de 
95,7%. Assim como no caso das em-
balagens de agrotóxicos, o país é con-
siderado um modelo. Há quatro anos 
seguidos o Brasil é líder mundial em 
taxa de reciclagem (o ranking considera 
somente os países onde essa atividade 
não é obrigatória por lei, entre os quais 
estão o Japão e os Estados Unidos). 

A Lexmark do Brasil recolhe seus 
cartuchos para impressoras e toners 
vazios. A logística reversa garante uma 
atuação responsável na questão am-
biental, além de proteger o cliente de 
produtos falsificados e remanufaturados 
por outras marcas. Os cartuchos são 
desmontados em várias partes e suas 
peças são separadas de acordo com o 
material. Plásticos, espumas e metais 
são reprocessados e transformados em 
matérias-primas para que outras indús-
trias as utilizem na fabricação dos mais 
variados produtos, como tinta para sa-
pato e peças de plástico. 

Ações de sucesso


