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RESUMO 

 
 

 

Com a expansão e o adensamento das áreas urbanas, aumentam os problemas e a 

infraestrutura sanitária das cidades brasileiras não acompanha o ritmo acelerado, 

sobrecarregando os aterros sanitários A gestão de resíduos sólidos é um dos temas discutidos 

atualmente com destaque aos de equipamento eletroeletrônico (REEE) cuja geração é cada 

vez maior devido à obsolescência programada e ao pujante consumo da população. A gestão 

adequada de REEE é ainda incipiente e traz sérios danos à saúde e ao meio ambiente, pois há 

presença de metais tóxicos como mercúrio e chumbo que contaminam os lençóis freáticos e a 

sua queima contribui para a emissão de gases de efeito estufa. O objetivo, mediante uma 

revisão da literatura, é propor uma metodologia para o mapeamento da logística reversa em 

cooperativa de catadores, considerando os elos envolvidos desde às fontes geradoras, 

intermediários, industriais até a destinação final. Diagnosticou-se os Inputs de resíduos na 

cooperativa, sua demanda anual, os possíveis períodos de sazonalidade e as contribuições de 

seu papel junto ao Triple Bottom Line. Na Europa, o instrumento relativo à política de REEE 

é a diretiva 2012/19/EU (parlamento europeu), enquanto no Brasil, é a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), que tornou mandatória a logística reversa, de forma que 

as empresas fabricantes passaram a ter a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 

produto. No que tange à metodologia, é de cunho exploratório suportado por visitas técnicas, 

entrevistas, pesquisas bibliográficas e análise de dados. O objetivo foi alcançado mediante o 

mapeamento de todo fluxo logístico de REEE em cada elo, cuja contribuição é a aplicação da 

proposta metodológica em outras cooperativas. A pesquisa mostrou a importância no papel da 

implementação da LR, na melhoria das condições de trabalho dos cooperados e no 

compromisso com a sustentabilidade. 

 

Palavras-Chave: Resíduos eletroeletrônicos, Cooperativa de catadores, Política nacional de 

resíduos sólidos, Logística reversa, Desenvolvimento sustentável 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

With the expansion and densification of urban areas, problems increase, and the sanitary 

infrastructure of Brazilian cities does not keep up with the accelerated pace, overloading 

landfills. Solid waste management is one of the topics currently discussed, especially about 

waste electronic and electrical equipment (WEEE), whose generation is increasing due to the 

programmed obsolescence and the strong consumption of the population. The proper 

management of WEEE is still incipient and causes serious damage to health and the 

environment, as there are toxic metals such as mercury and lead that contaminate groundwater 

and their burning contributes to the emission of greenhouse gases. The objective, through a 

review of the literature, is to propose a methodology for the mapping of reverse logistics in a 

cooperative of waste pickers, considering the links involved from generating sources, 

intermediates or scrap and recyclers or industries until the final destination. The Waste Inputs 

in the cooperative were diagnosed, their annual demand, the possible periods of seasonality 

and the contributions of their role with the Triple Bottom Line. In Europe, the WEEE policy 

instrument is the 2012/19 / EU directive (European Parliament), while in Brazil it is the 

National Policy on Solid Waste (Law 12,305 / 2010), which made reverse logistics 

mandatory, that manufacturing companies have shared responsibility for the product life 

cycle. Regarding the methodology, it is exploratory in nature supported by technical visits, 

interviews, bibliographical researches and data analysis. The objective was achieved by 

mapping the entire logistic flow of WEEE in each link, whose contribution is the application 

of the methodological proposal in other cooperatives. The research showed the importance in 

the role of the implementation of LR, in the improvement of working conditions of the 

cooperative and in the commitment to sustainability. With the diagnosis of solid waste 

profiles, WEEE presented about 2% of the volume processed by the cooperative. 

 

 

Keywords: Solid waste management, Cooperatives of collectors, National solid waste policy, 

Reverse logistic, Triple bottom line. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar e contextualizar o tema da dissertação 

referente à cooperativa de catadores no município do Estado do Rio de Janeiro onde é 

explicitada a importância de diagnosticar o perfil dos resíduos e mapear toda a cadeia 

logística reversa de resíduos eletroeletrônicos, desde as fontes geradoras de resíduos (inputs) 

que chegam à cooperativa, permeando pelos atravessadores (intermediários), recicladores 

(industriais) até ao destino. Também é finalidade desta parte, apresentar o problema, os 

objetivos gerais e específicos, as questões às quais se espera solucionar, as justificativas e 

relevâncias, delimitações do estudo assim como a estrutura da dissertação. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

O aumento na geração de resíduos vem desafiando gestores pela abrangência dos 

impactos ambientais, econômicos, sociais e culturais, decorrentes do modelo de processo 

produtivo vigente. De acordo com Meiriño et al. (2010), a sociedade encontra-se em um 

momento de ampla discussão e de reflexões sobre a sustentabilidade do modelo de 

desenvolvimento atual.  

Os resíduos são gerados por atividades comerciais, industriais como 

automobilísticas, de mineração, farmacêuticas, pelo consumo das famílias, ou pelas atividades 

de varrição e capina de logradouros públicos (SANTIAGO e DIAS, 2012). Devido ao 

aumento populacional para cerca de 9,0 bi. em 2042, haverá uma pressão maior pelo uso de 

recursos naturais que são finitos, fruto do comportamento consumista presente em nossa 

sociedade (ARRUDA; QUELHAS, 2010). Torna-se urgente equacionar a geração de resíduos 

e sua disposição final. 

Uma demanda cada vez maior por produtos pressionou a produção industrial e as 

cadeias de suprimentos, cuja demanda resultou em impactos negativos ao meio ambiente. 

(KANNAN GOVIDAN et. al., 2017)  

A segregação dos resíduos faz-se necessária, pois podem ser utilizados como 

matéria-prima para novo produto, além de reduzir a quantidade de material destinada aos 

aterros, aumentando sua vida útil (COSTA et al., 2012). A parte não aproveitável, 

sobrecarrega as estruturas municipais cuja destinação final pode ser feita em vazadouros, 

também denominado de lixões, aterros controlados e aterros sanitários (MONTEIRO e 

ZVEIBIL, 2001). Segundo Ribeiro et al. (2014), a exaustão da vida útil dos aterros sanitários, 
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a poluição e a existência de lixões indicam a necessidade de tratamento do material após seu 

consumo de forma que é urgente pensar em novas alternativas para mitigar os impactos 

ambientais.  

Dessa forma, o gerenciamento de resíduos sólidos (RS) tem recebido crescente 

reconhecimento por sua contribuição para o desenvolvimento sustentável, cujos benefícios 

vão além das questões relacionadas com a redução da pobreza e justiça social, mas que criem 

também um futuro sustentável ambientalmente (FERGUTZ; DIAS; MITLIN, 2011).  

O presente trabalho destaca a geração de resíduos refere-se à indústria de 

equipamento eletrônicos (EEE) que amplia sua produção devido às mudanças tecnológicas, 

aumento do poder aquisitivo da população e da obsolescência programada (menor vida útil de 

aparelhos) gerando uma enorme quantidade de resíduos de EEE. (Silva et al. 2008). (Figura 

1).  

 

  
Figura 1 – REEE 

Fonte: The Global E-Waste Monitor, 2017 

 

 

De acordo com o relatório “The Global E-Waste Monitor (2017), foram gerados 44,7 

milhões de toneladas de REEE em 2016, equivalente a 6,1 (kg/hab.), sendo superior ao ano de 

2014, que foram gerado 42,0 milhões de toneladas de REEE, cerca de 5,8 (kg/hab.), que para 

efeito de comparação, é o equivalente a 4.500 torres Eiffel. Segundo Baldé et al., (2017), é 

estimado a geração de 6,8 (kg/hab.) de REEE até 2021. 

Nesse cenário alarmante, em virtude da força da lei, as empresas passaram a 

considerar em seu planejamento estratégico, às questões dos impactos ambientais resultantes 

de suas atividades. Sem uma política de resíduos sólidos eficiente, os danos sobre o ambiente 

podem se tornar irreversíveis (SIQUEIRA; MORAES, 2009).  
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Sendo assim, o decreto 7.404 de 23 de dezembro de 2010, regulamentou a Lei 

12.305/2010 (BRASIL,2010) instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

visando à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 

sólidos, tornando-se um avanço na gestão ambiental. A PNRS impõe a busca de alternativas 

de gestão e recuperação desses resíduos, tornando a LR mandatória.  

 

A PNRS (BRASIL, 2010) define Logística Reversa como: 

[...] 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 final ambientalmente 

adequada (BRASIL, 2010, p.2). 

O Artigo 3º da PNRS apresenta a implantação da responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida do produto firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, 

distribuidores ou comerciantes sendo definida como:  

Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 

minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir 

os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo 

de vida dos produtos, nos termos desta Lei. 

A PNRS em seus instrumentos econômicos, destaca a oportunidade criada para os 

catadores e cooperativas no Artigo 42 e Artigo 44.  

Art. 42. III - Implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;  

Art. 44. II - Projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos 

produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda; 

Mesmo com a implementação da PNRS, um dado alarmante se dá ao não 

cumprimento da erradicação dos lixões até o ano de 2014.  

Em relação aos REEE, o tema é incipiente e os dados apresentados são apenas 

estimativas visto que a previsão da geração dos mesmos depende do ciclo de vida útil do 
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produto. De acordo com o relatório Global Waste Monitor, (2017), o Brasil é considerado em 

âmbito global, um dos grandes geradores de REEE com cerca de 7.4 kg/hab./ano. (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Geração de REEE no mundo  

País População nominal (x1000) Geração de REEE (kg/hab./ano) 

Brasil 206.090 7.4 

Rússia 143.440 9.7 

Índia 1.309.713 1.5 

China 1.378.984 5.2 

África do Sul 55.870 5.7 

Polônia 37.967 11.9 

Japão 126.804 16.9 

Alemanha 82.571 22.8 

Estados Unidos 323.978 22.1 

Fonte: O autor, adaptado de Global Waste Monitor, 2017 

 

 

1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Um dos maiores desafios com que se defronta a sociedade moderna é o 

equacionamento da geração excessiva e da disposição final ambientalmente segura dos 

resíduos sólidos (JACOBI; BESEN, 2006). Dentre os resíduos sólidos (RS) destacam-se os 

Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), da sigla em inglês (Waste 

Electrical and Eletronic Equipment - WEEE), também denominado de lixo eletrônico, ou 

resíduos tecnológicos ou E-Waste. 

Uma das grandes preocupações à gestão dos REEE é a periculosidade ao meio 

ambiente, sendo nocivo à saúde humana visto que seu processamento e/ou manuseio se dá por 

profissionais não qualificados, principalmente em países em desenvolvimento, como a China, 

um dos principais destinos dos REEE oriundos dos EUA e da Comunidade Europeia (UNEP, 

2009; XAVIER et al., 2011; GUARNIERI,2011).  

Carpanez (2010) afirma que o lixo eletrônico é enviado para países em 

desenvolvimento (China, Índia, Paquistão), onde serão “tratados” da maneira que melhor lhes 

convier. (Figura 2). 
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Figura 2. Exportação de REEE 

Fonte: Adaptada de Greenpeace e Basel Action Network (2010) 

 

 

Para a realização desta pesquisa, foi selecionada a Cooperativa de Catadores do Meio 

Ambiente (COOPAMA), localizada no bairro Maria da Graça no município do Rio de 

Janeiro. Por tratar-se de uma cooperativa, sem fins lucrativos, tem como objetivo gerar 

emprego, renda e inclusão social aos catadores, que em muitas vezes, se dá individualmente, 

de forma autônoma e dispersa nas ruas, lixões e em condições precárias de trabalho.  

Pretende-se a trazer a discussão o papel da cooperativa de catadores na cadeia 

logística reversa em REEE. Pelos motivos expostos, a razão da pesquisa está relacionada com 

a seguinte questão:  

Qual o perfil de resíduos gerados na cooperativa de catadores e como se dá o fluxo 

reverso de REEE? Quais os elos integrantes da cadeia reversa? Qual a importância da 

cooperativa na LR e qual sua contribuição nos pilares da sustentabilidade (3BL)? 
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1.3 OBJETIVOS  

 

A partir do problema da pesquisa, apresenta-se o objetivo geral da pesquisa e os 

objetivos específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral da dissertação é propor uma metodologia para mapeamento da 

logística reversa de resíduo de equipamento de eletroeletrônico em cooperativa de catadores 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para auxiliar o objetivo geral, são formulados os seguintes objetivos específicos:  

 

 Apresentar a Logística Reversa como instrumento da PNRS (Lei 12.305/2010) 

 Descrever o funcionamento da cooperativa de catadores  

 Caracterizar o perfil de RS na cooperativa, sua demanda e possíveis sazonalidades. 

 Mapear o processo produtivo de REEE em cada elo da cadeia logística reversa, 

permeando pela fonte geradora, a própria cooperativa, intermediário e recicladores  

 Discutir o papel da cooperativa sob os pilares do Triple Bottom Line  

 Verificar o compromisso com certificação ambiental e de qualidade nos processos. 

 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Os REEE trazem sérios danos ao meio ambiente e à saúde humana, quando são 

descartados de forma inapropriada, pois contém substâncias como chumbo (Pb), cádmio (Cd) 

e mercúrio (Hg) com alto potencial tóxico. Com base nessa afirmativa, a pesquisa propõe-se a 

responder a perguntas relevantes ao tema proposto, visando contribuir para a sua discussão e 

desenvolvimento. Essa situação suscita a formulação das seguintes questões: 

 Como a cooperativa de catadores se insere em um SLR? 

 Qual a demanda de REEE em relação ao total da entrada de RS? Há sazonalidade? 
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 Como se dá o fluxo do processo produtivo de REEE desde às fontes geradoras, 

permeando pela cooperativa e em seguida para o atravessador e para as indústrias?  

 Qual o papel social, econômico e ambiental (Triple Bottom Line) da cooperativa? 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O âmbito da pesquisa é a Cooperativa de Catadores do Amigo Meio Ambiente 

(COOPAMA) localizada no Estado do Rio de Janeiro e os elos envolvidos ao longo da cadeia 

logística, permeando pelas fontes geradoras de REEE para a cooperativa, pelos atravessadores 

(sucateiros) e por fim, pelos processadores de materiais recicláveis que são as recicladoras 

(indústrias).  

 

1.5.1 Delimitação Temporal 

 

A pesquisa realizada nesta dissertação ocorreu no período de fevereiro de 2015 a 

dezembro de 2015, sendo a pesquisa de campo realizada nos meses de fevereiro, abril, 

setembro e novembro.  

 

1.5.2 Delimitação Geográfica  

 

O trabalho se restringiu a pesquisar unidades que integram a cadeia logística da 

cooperativa no Estado do Rio de Janeiro. Destacam-se: 

 

 A Cooperativa Popular Amigo do Meio Ambiente Ltda. (COOPAMA) localizada no 

Bairro Maria da Graça, Zona Norte;  

 A Fábrica Verde (FV) localizada na comunidade da Rocinha na Zona Sul e no Morro 

do Turano, no bairro da Tijuca, Zona Norte;  

 A Empresa Essencis Soluções Ambientais, localizada no município de Magé e;  

 A Empresa Lorene Sucat Davi Comércio de Sucatas Ltda., situada no Bairro de 

Ramos, na Zona Norte 
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1.5.3 Delimitação Teórica 

 

São identificados os perfis resíduos sólidos presentes no processo produtivo da 

cooperativa com o objetivo de mapear seu sistema de logística reversa em REEE. Tendo em 

vista que os REEE dependem do fim de vida útil do produto, os modelos de previsão (demand 

forecasting) de geração REEE não contemplam o estudo.  

 

 

1.6 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

1.6.1 Estrutural  

 

O avanço das legislações como a PNRS sinaliza que estudos a respeito da LR são 

uma tendência no desenvolvimento de pesquisas sendo cada vez mais considerado no 

planejamento estratégico das empresas. Além disso, as empresas buscam aumentar sua 

produtividade para se tornarem mais competitiva no mercado globalizado.  

Desde o ano de 2013 até o ano de 2016, o faturamento da indústria eletroeletrônica 

no Brasil tem apresentado queda consistente. Em 2017, o faturamento alcançou cerca de 

R$:136,1 bilhões ante o faturamento de R$: 129,4 bilhões em 2016, que representa um 

aumento de 11,82%. (ABINEE,2017). Para projeção para o ano de 2018 é de R$:145,4 

bilhões. (Gráfico 1) 

 

 
Gráfico 1 - Faturamento das indústrias eletroeletrônica no Brasil (R$ bilhões) 

Fonte: O autor, adaptado do relatório da balança comercial ABINEE, 2017. 
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A previsão mais otimista do setor EEE é um fato positivo, mais que significa também 

maior geração de REEE nos próximos anos. 

O Gráfico 2 apresenta a exportação e importação de EEE em milhões de US$ da 

indústria de equipamentos eletroeletrônicos, apresentando que a balança comercial se 

encontra em déficit contínuo ao longo dos anos. 

 

 
Gráfico 2 - Evolução da exportação e importação na indústria de EEE 

Fonte: O autor, adaptado de ABINEE (2017). 

 

A Equação abaixo remete à importância de se dar um destino adequado aos REEE, 

pois como mencionado, os REEE dependem do ciclo de vida útil. Vale ressaltar que o site da 

COMLURB não apresenta os dados específicos sobre REEE.  

 

RG (ano FVU) = UV(av) x PM /1000   (Equação 1) 

 

Onde: 

RG (ano FVU) = Quantidade de Resíduos Gerados no “ano FVU” 

Ano FVU = Ano Fim da Vida Útil = ano de venda (av) + Tempo média da vida útil (vu) 

UV(av) = Total de unidades vendidas no ano(av) 

PM= Peso médio (kg) 

 

A Tabela 2 resulta na quantidade em (kg) de resíduos de televisores (peso médio de 

20kg) gerado nos próximos anos. As variáveis necessárias são:  
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 O ano de venda do EEE; 

 Quantidade Vendida (unidades) em cada ano, ou seja, o histórico de vendas; 

 O peso médio do EEE 

 A vida útil do EEE 

 

Tabela 2 - Quantidade de RSU gerado e coletado em toneladas por cada região do Brasil 

Ano de 

Venda (AV) 

Total 

Unidades 

Vendidas 

(TUV) 

Ano Fim da 

Vida Útil 

(AFVU) 

Resíduo 

Gerado (Kg) 

Resíduo 

Gerado 

(Ton.) 

Total 

Acumulado 

Resíduo 

Gerado 

(Ton.) 

% 

Acumulado 

sobre o total 

2010 4.650.756 2020 93.015.120 93.015 93.015 14,17% 

2011 3.980.580 2021 79.611.600 79.612 172.627 26,29% 

2012 4.300.688 2022 86.013.760 86.014 258.640 39,39% 

2013 5.340.879 2023 106.817.580 106.818 365.458 55,66% 

2014 3.980.544 2024 79.610.880 79.611 445.069 67,79% 

2015 4.608.903 2025 92.178.060 92.178 537.247 81,83% 

2016 2.840.980 2026 56.819.600 56.820 594.067 90,48% 

2017 3.125.509 2027 62.510.180 62.510 656.577 100,00% 

Fonte: O autor. 

 

Sendo assim, a partir de 2020, enormes quantidades de REEE serão despejados no 

meio ambiente e que merece receber uma tratativa adequada a fim de recuperá-los e retornar 

ao ciclo produtivo evitando o destino para os aterros, minimizando o impacto ao meio 

ambiente. 

 

1.6.2 Acadêmica 

 

Este trabalho reúne informações relevantes para a área acadêmica, composto por 

embasamento teórico, visitas técnicas em 4 unidades da cadeia logística como a FG de REEE, 

a própria cooperativa, uma empresa intermediária desses REEE e por último uma empresa 

industrial, a descrição e a coleta de dados dessas 4 empresas, além de apresentar a PNRS que 

torna mandatória a LR, a cadeia logística direta e reversa e o impacto da cooperativa de 

catadores no Triple Bottom Line. 

A produção de produtos de tecnologia visa atender à crescente demanda da 

população, sendo dessa forma urgente analisar e mapear a cadeia logística reversa como um 

todo, entender a origem dos resíduos. A relação cliente-fornecedor e fornecedor-cliente deve 
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ser bem estreita com parcerias visto que, por exemplo, os intermediários têm a cooperativa 

como fornecedor de REEE, ao mesmo tempo em que as indústrias são seus clientes. As 

funções se alternam ao longo da cadeia logística. A pesquisa servirá como fonte de dados para 

outras cooperativas e estimulará profissionais relacionados à temática ambiental a 

desenvolver novos estudos e contribuindo cada vez mais para o progresso da ciência. Dessa 

forma, espera-se que os resultados passem a contribuir para que a sociedade se atente ao 

problema do descarte de REEE.  

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A presente dissertação está estruturada em sete capítulos.  

O primeiro capítulo é a introdução que tem como objetivo sintetizar os principais 

fundamentos da pesquisa como a contextualização do tema, a apresentação da situação 

problema, a identificação do objetivo geral e dos objetivos específicos, as questões da 

pesquisa e delimitações, importância e a justificativa do estudo.  

O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica onde é apresentada a bibliografia 

referente aos temas abordados como: a evolução da gestão da cadeia de suprimentos e a 

importância da aplicação da tecnologia da informação nessa gestão, a filosofia Lean 

Manufacturing, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a Logística Reversa, 

normas ISO, a cooperativa de catadores de REEE e sua importância nas cadeias reversas, o 

desenvolvimento sustentável e o tripé da sustentabilidade. 

O capítulo 3 apresenta o Estudo Bibliométrico. 

O capítulo 4 apresenta a metodologia de pesquisa bem como os instrumentos 

utilizados no processo de obtenção das informações quanto aos fins e aos meios. 

O capítulo 5 apresenta o Estudo de Caso na cooperativa de catadores e os resultados 

obtidos mediante a realização da pesquisa de campo, visitas técnicas e entrevistas na fonte 

geradora de REEE para a cooperativa (Fábrica Verde), na empresa Essencis que atua como 

intermediário e por fim, na empresa Lorena Sucat Davi Comércio de Sucatas Ltda. que atua 

no processo industrial. 

O capítulo 6 apresenta a análise e discussão de resultados  

O capítulo 7 apresenta a conclusão e a recomendações de trabalhos futuros.  

Em seguida, são apresentadas as referências bibliográficas e apêndices. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS: EVOLUÇÃO DO CONCEITO 

 

A origem da palavra logística vem do grego “logistikos” que significa cálculo e 

raciocínio. A logística teve origem militar com a função de assegurar às forças armadas meios 

necessários para a sobrevivência no campo de batalha, incluindo melhores condições de 

movimentações, abastecimento, alojamento e transporte de tropas (MEDINA, 2002). Ao 

longo do tempo, o conceito de logística vem evoluindo na gestão nas empresas, seja por 

estratégia de maximizar suas operações na obtenção de lucros ou pelo crescente interesse em 

questões ambientais.  

De acordo com Rogers Tibben-Lembke (1999), a logística empresarial direta é o 

processo de planejar, implementar e controlar o fluxo e o custo efetivo de materiais virgens, 

inventários, bens finalizados e informações relacionadas, do ponto de origem para o ponto de 

consumo.  

Segundo o Council of Logistics Management (CLM), 

Logística é a parcela do processo da cadeia de suprimentos que planeja, implanta e 

controla, de forma eficiente e eficaz, o fluxo e o fluxo reverso e a estocagem de 

materiais, serviços, e as informações correlacionadas, entre o ponto de origem e o 

ponto de consumo, de forma a atender as necessidades dos clientes. 

Segundo, Lambert et al., (1998) as atividades como a administração logística em 

uma empresa contemplam o serviço ao cliente, o processamento de pedidos, as aquisições, 

comunicações de distribuição, localização da fábrica e de centros de distribuição, 

movimentação de materiais, controle de inventário, previsão de demanda, armazenagem e 

estocagem, embalagem, reaproveitamento, remoção de refugo e administração de devoluções.  

Segundo Ballou (2001), a logística é o processo de planejamento, implementação e 

controle do fluxo eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, estoque em 

processo, produtos semiacabados, produtos acabado e informações relativas desde o ponto de 

origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às necessidades dos clientes.  

Para Christopher (2002), a logística é definida como o processo de gerenciar 

estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos 

acabados de modo a maximizar a lucratividade.  
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Para Medina (2002), a logística é considerada uma abordagem gerencial que trata de 

forma sistêmica e integrada todas atividades relacionadas aos fluxos físicos, de finanças e de 

informações da organização, que anteriormente eram de forma isolada. (Figura 3) 

 

 
Figura 3 - Processo evolutivo da cadeia de suprimentos 

Fonte: Ballou (2007). 

 

De acordo com Lambert et al. (1998) os processos de negócios logísticos englobam 

oito categorias como:  

 

1. Gestão do Relacionamento com o Cliente:  Identificar os mercados-alvo e 

implantar programas para identificar os clientes-chave que impacto nos negócios da 

empresa, inclusive na gestão da demanda, fundamental para o planejamento 

estratégico.  

2. Gestão de Serviço ao Cliente:  Uso de sistemas de informação para monitorar o 

pedido, por meio de rastreamento de informações de produção informando ao cliente 

sobre disponibilidade do produto e sua respectiva data de expedição por exemplo. 

3. Gestão de Demanda: Tem como objetivo o equilíbrio entre a oferta e demanda, 

sincronizando o fluxo de materiais e produtos (produção, compras e distribuição) 

com as necessidades do cliente e de se realizar a previsão da demanda futura para 

reduzir as incertezas. De acordo com Ballou (2006), os volumes de demanda afetam 
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os índices de capacidade, as necessidades financeiras e a estrutura geral de qualquer 

negócio.  

4. Atendimento do Pedido: Essa etapa integra a manufatura, a logística e o marketing 

da empresa, monitorando a entrega eficaz do pedido, no prazo desejado atendendo às 

necessidades do cliente. 

5. Gestão do Fluxo de Produto: O processo sincroniza o fluxo de produção, 

balanceando as capacidades e gerenciando “gargalos” buscando a flexibilidade 

produtiva. 

6. Gestão de Relacionamento com o Fornecedor: Neste processo são determinados 

os fornecedores-chave como de matéria-prima e que pode ser chamado de gestão de 

compras. 

7. Desenvolvimento e Comercialização do Produto: A elaboração de novos produtos 

e sua aceitação são fatores determinantes para o crescimento da organização.  

8. Gestão de Retornos/Devoluções: Processo em que há a oportunidade de se obter a 

vantagem competitiva sustentável cujo objetivo é o retorno de produtos que podem 

ser reprocessados, sucateados e/ou sirvam de base para outros produtos. 

 

De acordo com Guarnieri et al. (2006), o conceito de logística empresarial é dividido 

em logística de suprimentos (compras), produção e distribuição.  

A logística de suprimentos é o processo que planeja e gerencia os processos 

administrativos (realizar cotações e pedidos de compras) e recursos necessários para a 

fabricação de um produto de acordo com sua demanda. A logística de produção é o processo 

da manufatura e que controla o fluxo de materiais dentro da fábrica e/ou empresa Work in 

Process (WIP), e emite a expedição do produto finalizado na empresa. A logística de 

distribuição é responsável pela distribuição do material armazenado, monitoramento de sua 

utilização eficiente e eficaz na gestão de transportes com controle de fretes e roteirização de 

entregas.  

Com a evolução da logística, surge o conceito de gestão da cadeia de suprimentos 

(GCS), com o termo em inglês de Supply Chain Management (SCM), cujo objetivo é a 

integração interna e externa das atividades da empresa em diversos processos, interligando-os 

aos seus fornecedores, clientes e consumidores finais. (Figura 4). 
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Figura 4 - Estrutura da cadeia de abastecimento 

Fonte: Guarnieri (2006). 

  

Para Chopra e Meindl (2003), uma cadeia de suprimento engloba todos os estágios 

envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de um pedido de um cliente. A cadeia de 

suprimento não inclui apenas fabricantes e fornecedores, mas também transportadoras, 

depósitos, varejistas e os próprios clientes. Dentro de cada organização, a cadeia de 

suprimentos inclui todas as funções envolvidas no pedido do cliente, como desenvolvimento 

de novos produtos, marketing, operações, distribuição, finanças e o serviço de atendimento ao 

cliente. 

Larsen et al., (1999) afirma que a GCS é um campo amplo, em que engloba os 

elementos estratégicos e táticos em várias áreas funcionais do negócio, como compras, 

logística, operações e marketing.  

Segundo Croom et al., (2000), a GCS envolve características de pesquisa como 

atividades logísticas, integração ao longo da cadeia, compartilhamento de informações, 

sustentabilidade, entre outras.  

Poirier e Bauer (2001) refere-se à GCS como os métodos, sistemas e lideranças que 

continuamente aprimoram os processos organizacionais integrados de projeto de produtos, 

serviços, previsão de vendas, compras, gestão de inventários, manufatura ou produção, gestão 

de ordens, logística, distribuição e satisfação dos consumidores.  

Simchi-Levi et al., (2003) conceitua a GCS sendo um conjunto de abordagens 

utilizado para integrar de modo eficiente fornecedores, fabricantes, armazéns e pontos de 
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venda de tal forma que os produtos sejam fabricados e distribuídos nas quantidades certa e no 

tempo certo de forma a minimizar os custos globais do sistema e satisfazer os requerimentos 

relativos aos níveis de serviço.  

Para Bowersox, Closs e Cooper (2007), a GCS consiste na colaboração entre 

empresas para impulsionar o posicionamento estratégico e para melhorar a eficiência 

operacional, exigindo processos gerenciais que interligam as áreas funcionais das empresas, 

conectando parceiros e clientes para além de suas fronteiras.  

Tendo em vista que os resíduos gerados ou coprodutos possam retornar ao processo 

produtivo, o conceito de logística reversa é apresentado. 

Segundo Stock (1998), a LR é vista como uma área que oferece um grande potencial 

para reduzir custos, aumentar as receitas e gerar lucratividade adicional para as empresas que 

gerenciam bem o processo. De acordo com o autor, o processo de LR é definido como o papel 

da logística no retorno dos produtos, reciclagem, substituição de materiais, reutilização de 

materiais e eliminação de resíduos, bem como a remodelação, reparo e remanufatura para 

ampliar a vida útil.  

Rogers e Tibben-Lembke (1999) definem logística reversa como o processo de 

planejamento, implementação e controle do fluxo de produtos acabados e as respectivas 

informações, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, com o propósito de recapturar 

valor ou adequar o seu destino. (Figura 5) 

 

 
Figura 5 - Fluxo da logística direta e reversa 

Fonte: Rogers & Tibben-Lembke (1999). 
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Cambra-Fierro e Ruiz-Benítez (2011) argumentam que todas as áreas específicas 

devem ser devidamente gerenciadas em prol de um objetivo comum a toda cadeia e que 

deverá gerar maior valor aos clientes e Stakeholders em geral.  

De acordo com Vitorino (2012), a complexidade na GCS é desafiadora de forma que 

o uso de ferramentas tecnológicas (tecnologia da informação) ajuda nesse processo com o 

objetivo de estabilizar o fluxo de demanda e incluir a filosofia Just in Time. O objetivo dessa 

filosofia é o de produzir bens e serviços exatamente no momento que são necessários, não 

antes para que não formem estoque, e não depois para que seus clientes não tenham que 

esperar o sistema de administração onde entrega no horário certo, na quantidade certa. 

(SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON,2002).  

 

2.1.1 A Gestão da Cadeia Logística de Suprimentos Verde e de Baixo Carbono  

 

A economia industrial e outras áreas de conhecimento começaram a demonstrar a 

importância dos conceitos ambientais, passando a ser considerado pelos gestores de produção 

como um desafio. Dessa forma, o trade-off entre qualidade ambiental e padrões de 

competitividade, criou nas empresas industriais, um contexto favorável ao desenvolvimento e 

implantação da logística ambiental que auxiliaria no ordenamento das etapas de 

implementação do gerenciamento ambiental. (BOWMAN,1995). 

A incorporação de preocupações ambientais de modo sistemático na GCS, tem-se o 

que se denomina de Gestão da Cadeia de Suprimento Ambiental ou Gestão da Cadeia de 

Suprimentos Verdes, (em inglês: Green Supply Chain Management, sigla GSCM).  

Segundo Narasimhan (1998), a gestão da cadeia de suprimentos verdes (GCSV) 

consiste no envolvimento da função de compras em atividades que incluem a redução, a 

reciclagem, o reuso (3R´s) e a substituição de materiais. Em uma visão mais ampla, Kawa 

(2014), vislumbra uma conscientização ambiental mais ampla e focada em uma mudança 

comportamental do indivíduo, desenvolvendo a política dos 5R´s, sendo ela a 

RESPONSABILIDADE Social e Ambiental, REDUÇÃO de consumo, REUTILIZAÇÃO de 

produtos, RECICLAGEM de matérias pós-consumo, RECUSA de produtos que causem 

danos ao meio ambiente e à saúde humana, conforme a seguir:  

 Responsabilidade: Consciência ambiental, isto é, ter atitudes ambientalmente 

corretas. É responsabilidade de adquirir e praticar ações em defesa do Meio 

Ambiente. 
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 Redução: Minimizar os pensamentos e sentimentos egoístas, tendo atitudes que não 

prejudiquem o meio ambiente. 

 Reutilização: Ter consciência sendo de fundamental importância, a reutilização de 

produtos que possam contribuir para a preservação do meio ambiente. 

 Reciclagem:  Reproduzir pensamentos e atitudes que promovam uma percepção da 

vida (do planeta) e suas influências no cotidiano social.  

 Revolução ética: Vivência no dia a dia, adotando novos padrões de conduta na vida 

pessoal, familiar, profissional e social, e estar sempre em contato com a natureza. 

 

Gavaghan et al., (1998) ressaltam a necessidade de se considerarem como 

parâmetros, nas atividades relacionadas ao gerenciamento ambiental da cadeia de 

suprimentos, os fluxos de energia, materiais e informações.  

Wang et al., (2011) afirma que GCSV tem como ideia principal a de reduzir o 

impacto ambiental por meio de uma cadeia de valor, da matéria-prima até o produto final. 

Nesse caso, a redução dos impactos ambientais inclui a redução do uso de energia, do 

consumo de recursos naturais e inclui também a redução de problemas relacionados à 

poluição. 

 Para esse efeito, a GCSV deve aumentar as atividades de gestão da LR (que incluem 

a redução do uso de recursos naturais, uso e matérias-primas renováveis, reciclagem de 

materiais, gestão de materiais residuais e de substâncias perigosas) para integrar todos os 

aspectos da gestão ambiental relacionados aos seus domínios” 

A GCSV eficaz tem resultados significativos como: redução de custos, maior 

facilidade de entrada no mercado global, redução da extração de recursos naturais, 

da mão de obra e do consumo de energia, substituição de materiais e matérias-

primas, redução de resíduos, publicidade favorável, integração de fornecedores no 

processo de tomada de decisão, estratégias diferenciadas de compras, geração de 

vantagem competitiva, melhora no nível de satisfação do cliente, reforço da imagem 

da marca, desenvolvimento mais eficiente de novos produtos, melhora no 

relacionamento com agentes reguladores (ANDRADE & PAIVA, 2012; RAO & 

HOLT, 2005; ROUNTROY, 2009).  

De acordo com Srivastava (2007) e Min e Kim (2012), a GCSV requer a integração 

do pensamento ambiental na cadeia de suprimentos incluindo o projeto do produto, seleção e 

aquisição de materiais, processo de manufatura, entrega do produto aos clientes (transporte e 

embalagem), assim como a gestão do fim de vida do produto, especificada na Norma NBR 

ISO 14044.  

http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-54-num-5-ano-2014-nid-48441/#B01
http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-54-num-5-ano-2014-nid-48441/#B21
http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-54-num-5-ano-2014-nid-48441/#B21
http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-54-num-5-ano-2014-nid-48441/#B23
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A GCSV engloba atividades de redução de impacto ambiental de produtos, utilização 

de insumos ecologicamente corretos, redução de perdas, reciclagem, desenvolvimento de 

fornecedores ambientalmente corretos, certificação ISO 14000, reutilização de materiais, 

economia no consumo de água e de energia, adoção de tecnologias mais limpas e adequações 

às normas e legislação ambientais, processos de produção mais enxutos e flexíveis, 

responsabilidades para todos os participantes da cadeia (BOWEN, COUSINS, LAMMING & 

FARUK, 2001).  

De acordo com Rountroy (2009), o uso de certificações ISO na cadeia de 

suprimentos favorece a incorporação da filosofia verde. A norma ISO14000 pode ser 

considerada como um importante pré-requisito para as empresas estarem prontas para adotar a 

GCSV (JABBOUR et al., 2014).   

A GCSV promove eficiência e sinergia entre os parceiros da cadeia e contribui para 

o aumento do desempenho ambiental, minimizando desperdícios e auxiliando a economia de 

custos, sem sacrificar qualidade, custo, confiabilidade, desempenho ou eficiência no consumo 

de energia, a partir de três focos principais - ambiente, estratégia e logística (ANDRADE e 

PAIVA, 2012; SRIVASTAVA, 2007). A Figura 6 apresenta a estrutura da GCSV. 

http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-54-num-5-ano-2014-nid-48441/#B05
http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-54-num-5-ano-2014-nid-48441/#B05
http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-54-num-5-ano-2014-nid-48441/#B01
http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-54-num-5-ano-2014-nid-48441/#B01
http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-54-num-5-ano-2014-nid-48441/#B29
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Figura 6 - Estrutura da Gestão da Cadeia de Suprimento Verde 

Fonte: O autor, adaptado de Srivastava (2007). 

 

 

 

 

A Tabela 3 apresenta as práticas da Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde. 

Tabela 3 - Práticas da Green Supply Chain Management 

Prática de gestão verde da cadeia de 

suprimentos 
Definição 

Compras verde 
Envolvimento de fornecedores com 

comprometimento ambiental  

Cooperação com os clientes 

Colaboração dos clientes com a produção mais 

limpa, “eco design” e o uso de embalagens 

retornáveis para o processo produtivo 

“Eco design” 

Projeto de produtos considerando a facilidade de 

desmontagem, de reciclagem e redução ou 

eliminação de substâncias tóxicas ou poluentes. 

Recuperação de investimentos Vendas de equipamentos usados e sucatas 

Logística. Reversa 
Reuso, remanufatura, reciclagem, eliminação 

adequada dos resíduos pós-venda e pós-consumo. 

Fonte: O autor, adaptado de Zhu et al., (2008), Sarkis et al., (2011). 
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Segundo Lee et al. (2011), em resposta aos desafios da mudança climática, os 

gestores devem considerar o impacto de suas decisões sobre o ambiente baseado na GCSV. 

De acordo com Marcus Rosa (2012), uma das principais externalidades dos 

transportes na logística é a emissão dos gases de efeito estufa (GEE), de forma que as 

empresas devem buscar otimizar suas rotas e minimizar os custos, em prol de uma cadeia 

logística sustentável.  

Halldórsson e Kovács (2010) afirma que as cadeias de suprimentos são altamente 

dependentes da energia e que normalmente, se originam nos combustíveis fósseis. (Figura 7). 

 

 
Figura 7 - Representação do consumo de energia na cadeia de suprimento 

Fonte: O autor, adaptado de Sarkis, 2011. 

 

Segundo, Walter Filho (2016), a certificação ISO 50001:2011, é também um suporte 

para adoção das práticas GCSV visto que a norma especifica requisitos para implementação, 

manutenção e melhoria da eficiência energética na redução das emissões de dióxido de 

carbono (CO2), que é um desafio imposto pelas mudanças climáticas.  

De acordo com Nishitani et al., (2016), o objetivo da cadeia de suprimentos de baixo 

carbono (em inglês Low-Carb Supply Chain Management, sigla LCSCM) é a redução das 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) em todos os elos da cadeia de suprimento. Segundo 

Walter Filho et al., (2016), a LCSCM pode ser considerada como um tipo de GCSV.  

A mudança do clima é uma preocupação para todos e por isso deve-se mitigar os 

efeitos nocivos ao meio ambiente e reduzir a emissão de poluentes na atmosfera. Vale 

ressaltar que essa preocupação é relatada no Plano do Município de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos da cidade do Rio de Janeiro (PMGIRS), instituído pela Lei Municipal nº 

5.248, de 27.01.2011, no artigo 6º, que apresenta as metas de redução de emissões GEE. 
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2.1.2 A Tecnologia da Informação na Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 

A GCS envolve grandes desafios para as empresas do setor logístico que necessitam 

de rápida resposta à demanda, à sazonalidade, aos processos de melhoria contínua e à 

otimização de custos. Nas últimas décadas, a evolução tecnológica criou um fenômeno 

especial como o crescimento exponencial na fabricação de produtos eletroeletrônicos 

(telefones celulares, computadores, notebooks, entre outros), que possuem um tempo de vida 

cada vez mais curto, resultando na transformação das cadeias de suprimentos, de forma que o 

consumidor moderno, que está à procura de novos produtos.  

Sendo assim, a evolução da TI tem reflexo na GCS, área que tinha grande parte de 

suas atividades gerenciadas através de anotações, implicando alto índice de ineficiência. 

(TURBAN; MCLEAN; WETHERB,2004).  

A tecnologia da informação (TI) é uma ferramenta essencial para essas empresas 

pois aumentará seu fluxo de informações trafegadas, além de reduzir os custos. De acordo 

com Cruz (2010), a TI é tem a capacidade para tratar e ou processar dados ou informações 

quer esteja aplicada no produto, quer esteja aplicada no processo.  

As empresas, na década de 70, utilizaram os sistemas integrados de gestão (SIG) 

como o Material Requirements Planning (MRP) que é o planejamento das requisições de 

materiais com o objetivo de planejar o uso dos insumos e administrar as etapas do processo 

produtivo.  

Na década de 80, surge o MRP II, derivado do MRP, com o objetivo de planejar o 

recurso de manufatura incluindo a mão de obra e de maquinários.  

Na década de 90 devido à evolução das redes de comunicação entre computadores e 

disseminação da arquitetura cliente-servidor, surgem os ERPs (Enterprise Resource 

Planning), que é o planejamento de recursos empresariais, que tem a finalidade de planejar, 

facilitar o fluxo de informações e integrar todas as atividades da empresa como a fabricação, a 

logística, compras, vendas, finanças e recursos humanos. 

Para Campos (2007), as ferramentas tecnológicas são formas de melhor gerenciar o 

processo logístico como um todo, as quais pode-se citar:  

1. Sistema de Gestão do Armazém (do inglês, Warehouse Management System): 

Segundo Arozo (2003), os sistemas de WMS são responsáveis pelo gerenciamento 

da operação do dia-a-dia de um armazém. De acordo com Banzato (1998), WMS é 

um sistema de gestão de armazéns, que aperfeiçoa todas as atividades operacionais 
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(fluxo de materiais) e administrativas (fluxo de informações) dentro do processo de 

armazenagem, incluindo recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, 

separação, embalagem, expedição, emissão de documentos  e inventário. 

2. Sistemas Integrados de Gestão (do inglês, Enterprise Resource Planning): Os 

ERP são sistemas complexos integrando as atividades atuantes em uma empresa 

compreendendo os setores de produção, recursos humanos, finanças e transportes. 

3. Gestão de Relacionamento com Cliente (do inglês, Customer Relationship 

management Systems): Responsável pela relação dos clientes com os produtos. 

4. Sistema de Gestão de Transporte (do inglês, Transportation Management 

System): Administra relacionamento com a transportadora e os recursos de 

transporte. 

5. Identificação por rádio frequência, (do inglês, Radio Frequency Identification): 

Método de identificação automática através de sinais de rádio, recuperando e 

armazenando dados através de dispositivos denominados etiquetas RFID. 

6. Troca Eletrônica de Dados (do inglês, Electronic Data Interchange - EDI): É uma 

tecnologia de informação capaz de estreitar o relacionamento entre empresas, 

podendo ser definido como um fluxo eletrônico e padronizado de dados entre 

empresas que permite melhorar os resultados, tanto em termos operacionais quanto 

estratégicos. É o intercâmbio eletrônico de dados, uma ferramenta que viabiliza a 

troca de documentos comerciais eletronicamente. 

7. Gestão do inventário pelo fornecedor, (do inglês, Vendor Management 

Inventory): É um programa desenvolvido por uma parceria entre fabricante e 

fornecedor direcionado para a gestão de estoque e controle de informações de ordens 

de venda/compra por meio da troca eletrônica de dados EDI. O VMI é uma forma de 

coordenar os diferentes elos da cadeia de suprimentos no desafiador processo de 

prever a demanda.  

O uso das ferramentas de TI nas cooperativas de catadores, tornaria o processo 

produtivo ágil, eficaz e eficiente como por exemplo, não esperar por resíduos para iniciar suas 

operações principalmente no caso de REEE que dependem do ciclo de vida útil do produto. 

De acordo com Renato Siman Ribeiro (2014), a maior dificuldade na elaboração da 

Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), do inglês “Life Cycle Assessment”. encontra-se na etapa 

da análise de inventário, a qual envolve a coleta de dados e a realização de procedimentos de 

cálculo para quantificar as entradas e saídas pertinentes de um sistema de um produto.  
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A AVC é recomendada por entidades tais como: ISO (International Organization for 

Standardization), SETAC (Society of Environment Toxicoly and Chesmistry), e ADEME 

(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), US EPA (US Environmental 

Protection Agency). (RIBEIRO, R.S;2014) 

 

2.1.3 Normas de Qualidade (ISO) 

 

A palavra ISO vem do grego “isos”, que significa igual, sendo a International 

Organization for Standardization (ISO), uma organização não governamental criada em 1947, 

tem o propósito de criar tais padrões (WARD, 2011). Os padrões e normas internacionais 

facilitam o comércio entre os países, ajudam a garantir uma compatibilidade e viabilidade 

técnica dos produtos comercializados, além de transmitir aos consumidores informações 

necessárias sobre o produto, tais como qualidade e desempenho.  

Na década de 1980, esta organização desenvolveu a ISO 9000, um sistema de gestão 

da qualidade aceito pelas empresas em todo o mundo. A série de normas ISO 9000 contribui 

com os sistemas de gestão da qualidade das empresas na padronização de processos, produtos 

e serviços, contribuindo de forma significativa para a melhoria de resultados. 

Em 1994 as três normas (9001, 9002 e 9003) continuam com o enfoque de garantia 

da qualidade, porém, ampliou-se o conceito de Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ), 

apresentando o uso do PDCA (Plan, Do Check, Act). A norma atual é ISO 9001:2015, 

acrescentando a gestão de riscos. 

Em 1996 foi criada a ISO 14000 para a gestão ambiental (CASTKA; BALZAROVA, 

2008d). A ISO trabalha em várias normativas como a de emissões de carbono (ISO 14064), 

norma internacional segundo a qual os relatórios sobre emissões de GEE são verificados e de 

saúde e segurança (ISO OHSAS 18001).  

De acordo com Franz, Amaral e Arezes (2008), no que se refere ao estabelecimento 

dos critérios, a OHSAS 18001 sugere que devem ser observados durante a implantação de 

sistemas de gestão de SST: a) o planejamento; b) a implantação e operação; e c) a verificação 

e ações corretivas. Sugerindo assim, que tais estratos são importantes na gestão da SST, 

seguindo uma sequência similar ao ciclo PDCA. 

Para complementar este escopo, em 2010 a ISO aprovou uma norma ambiciosa, que 

levou cinco anos de desenvolvimento, sobre a Responsabilidade Social das Organizações, 

denominada de ISO 26000 (WARD, 2011). 
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A ISO 26000 foi publicada no dia 1º de novembro de 2010 em Genebra, Suíça. A 

versão em português da norma, a ABNT NBR ISO 26000 foi lançada no Brasil no dia 8 de 

dezembro de 2010 e está disponível na íntegra no site do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO) 

Entretanto, nenhuma dessas normas seja ela ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000 e 

OHSAS 18000 não foram visualizadas na cooperativa, assim como algumas ferramentas de 

qualidade na gestão de processo, como: Diagrama de Ishikawa, CEP (Controle Estatístico do 

Processo), Brainstorming, 5W2H, 5S (Housekeeping) e 6 Sigma (Maekawa et al. (2013). Não 

havia também quadro de gestão à vista, ordem de fabricação e nem uso de qualquer 

ferramenta tecnológica. Dessa forma, os resíduos entram sem uma “janela” programada, 

tornando- se ainda mais complexo, implementar o sistema Just-Time, ou seja, um conjunto de 

técnica de administração da produção. Entretanto, a empresa Essencis e Lorene possuem as 

certificações. 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE  

 

A gestão ambiental é cada vez mais discutida principalmente a partir da Conferência 

das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, no ano de 1972, em Estocolmo.  

Para a conservação dos recursos naturais e minimização da degradação ambiental, 

faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas ambientais e de gerenciamento para mitigar o 

desperdício e busquem o desenvolvimento sustentável. (VAZ et al.,2011; BRAGA et 

al.,2005).  

No início da década de 1980, a ONU retomou o debate das questões ambientais em 

que a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, chefiou a Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A comissão foi criada em 1983 com o objetivo 

de promover audiências em todo o mundo e produzir um resultado formal das discussões. O 

documento final denominou-se de Nosso Futuro Comum ou Relatório Brundtland.  

Apresentado em 1987, propõe o desenvolvimento sustentável é: “aquele que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas necessidades”. (WORLD, 1987) 

De acordo com Quelhas e Silva (2006), o conceito de desenvolvimento sustentável 

vem de um processo longo, contínuo e complexo de reavaliação crítica da relação existente 

entre a sociedade civil com seu meio natural, assumindo diversas abordagens e concepções.  
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De acordo com Barbieri, 2010, o movimento pelo desenvolvimento sustentável 

parece ser um dos movimentos sociais mais importantes deste início de século e milênio.  

Veiga (2010) lembra que, na origem, o conceito de ser “sustentável” era voltado para 

a condição de que o processo socioeconômico conservasse suas bases naturais ou sua 

biocapacidade. Assim, neste modelo, os padrões de produção e consumo eram considerados 

incompatíveis com a concepção de desenvolvimento sustentável. 

O ambiente globalizado marcado pela intensa competitividade impõe às empresas 

que busquem não visem somente o econômico, mas também que atendam aos interesses 

sociais, ambientais suportado pelo tripé da sustentabilidade.   

Segundo Rameshwar Dubey et al., 2017, o Benchmarking de sustentabilidade está 

ganhando importância na indústria, havendo interesse em moldar sistemas de medição de 

desempenho.  

As quantidades crescentes de bens produzidos geram quantidades de bens pós-venda 

e pós-consumo que necessitam de destino.  

Os bens pós-venda precisam ser realocados no mercado e os bens pós-consumo 

precisam ser encaminhados para a reciclagem, reuso ou remanufatura (LEITE, 2009). Nesse 

cenário que a LR vem ganhando importância econômica, legal, ambiental e de 

competitividade (PEREIRA et al., 2012).  

As empresas estão sendo desafiadas a criarem organizações ambientalmente 

sustentáveis e socialmente responsáveis, enquanto aumentam o valor aos seus acionistas. Ao 

empregar estratégias empresariais eficazes, os resultados podem vir através de: 

 

 Aumento de lucro através de ganhos de eficiência operacional: redução de desperdício 

e custo,  

 Maior valorização das pessoas e de suas comunidades: compromisso para desenvolver 

aceitáveis condições de trabalho.  

 Minimização da dependência dos escassos recursos ambientais como água e matérias-

primas, ao mesmo tempo em que ocorre a redução do desperdício, garantindo 

viabilidade global a longo prazo. Tais ações seguem a linha da gestão 3BL, que tem 

foco no desempenho econômico, social e ambiental (CLOSS et al., 2011). 

 Valorização de ações na Bolsa de Valores de São Paulo:  O Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) busca criar um ambiente de investimento compatível com as 
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demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea e estimular a 

responsabilidade ética das corporações.  

O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance sob o aspecto da 

sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça 

social e governança corporativa. (BM&FBOVESPA,2018) 

O conceito do 3BL, surgido do estudo realizado por Elkington (1994), no inglês, é 

conhecido por 3P (People, Planet e Profit).  

No âmbito econômico, o propósito é a criação de empreendimentos viáveis, atraentes 

para os investidores; no âmbito ambiental tem como objetivo analisar a interação de processos 

com o meio ambiente sem lhe causar danos permanentes; e no âmbito social versa sobre a 

preocupação em estabelecer ações justas para trabalhadores, parceiros e sociedade.  

O termo 3BL tornou-se de conhecimento do grande público em 1997, com a 

publicação do livro “Cannibals With Forks: The 3BL of 21st Century Business” de John 

Elkington, e desde então, organizações como o GRI (Global Reporting Initiative) e a AA 

(AccountAbility) vêm promovendo o conceito do 3BL.  

Para França e Lages (2010), as iniciativas do 3BL devem estar alinhadas com as 

diretrizes estratégicas das organizações para garantir uma implementação eficaz nas três 

dimensões. A Figura 8 ilustra a relação entre as três dimensões para a sustentabilidade: 

 

 Viável, do inglês “viable” entre Economia e Meio Ambiente;  

 Equitativa, do inglês “equitable”, entre Economia e Sociedade; 

 Suportável, do inglês “bearable” entre a Sociedade e o Meio Ambiente. 
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Figura 8 - Sustentabilidade corporativa na abordagem do Triple Bottom Line 

Fonte: O autor, adaptado de Dreosvg (2009). 

 

De acordo com Coral (2002), a sustentabilidade é o somatório da sustentabilidade 

econômica, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. Segundo Almeida (2006), 

essa perspectiva surgiu a partir do momento que se percebeu que satisfazer somente as 

necessidades de sustentabilidade econômica das empresas não seria suficiente para garantir a 

sustentabilidade corporativa a longo prazo e então, era preciso buscar simultaneamente 

crescimento econômico, proteção ambiental e equidade social.  

No contexto socioambiental, as organizações devem considerar o impacto de suas 

operações no meio ambiente com relação ao consumo de recursos (renováveis e não 

renováveis), emissões de gases, uso de água, exploração do solo, geração de rejeitos, bem 

como as questões de clima social, ético e político das comunidades onde elas operam.  

Segundo Pereira Neto (2011), ter e ser um negócio sustentável são exigências do 

mercado para agregar valor e tornar-se competitivos. Entretanto, deve-se levar em 

consideração as dimensões do desenvolvimento sustentável.  

O princípio do valor compartilhado deve envolver a geração de valor econômico de 

forma a criar também valor para a sociedade (com o enfrentamento de suas necessidades e 

desafios). Torna-se necessário reconectar o sucesso da empresa ao progresso social.  

Porter e Kramer (2011) defendem que a Criação de Valor Compartilhado (CVC) é 

uma perspectiva que está atrelada à estratégia e ao core business da empresa. Esses autores 
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apontam seis grandes áreas das organizações nas quais a lógica da CVC pode transformar a 

cadeia, sendo elas: o uso de energia e logística, o uso de recursos, as compras, a distribuição, 

a produtividade do trabalhador e a localização. Sendo assim, a cadeia de valor de uma 

empresa é uma grande oportunidade para a CVC, pois envolve várias questões que afetam a 

sociedade, como por exemplo, o uso de recursos naturais, condições de trabalho, entre outros.  

 

2.3 LEAN MANUFACTURING – MANUFATURA ENXUTA 

 

A Manufatura Enxuta, do inglês, Lean Manufacturing, (LM) também conhecida por 

Sistema Toyota de Produção (STP), surgiu em 1950, na fábrica de automóveis da Toyota, no 

Japão, e tem como objetivo a eliminação de qualquer perda do sistema de produção. 

(STORCH et al., 2013). O termo LM foi primeiramente utilizado por John Crafick, 

pesquisador do MIT (Massachusetts Institute of Technology) para definir o novo sistema de 

produção idealizado por Eiji Toyoda e Taiichi Ohno trazendo uma nova filosofia de gestão 

organizacional.  

A técnica JIT, que é uma das ferramentas de LM, emergiu na década de 70, cujo 

objetivo é a chegada dos materiais no tempo certo, na hora certa e de alta qualidade 

eliminando qualquer forma de desperdício ou atividades que não agregam valor para o 

negócio e para o cliente. Para sua implementação, diretores, gerentes, coordenadores e 

supervisores (alta hierarquia), líderes de produção e os operadores devem estar sintonizados 

ao tipo de problema e maximizar os resultados.  

De acordo com Liker et al, 2006, a implementação da filosofia Lean Manufacturing 

nas empresas é uma realidade que se propaga desde empresas de bens (atravessando todos os 

setores industriais) às empresas de serviços. De acordo com Arezes et. al. (2010), esta 

implementação traz benefícios, embora seja possível muitos problemas relacionados com os 

aspectos ergonômicos. A sinergia com a filosofia LM e Ergonomia, contribui para o bem-

estar dos colaboradores assim como o desempenho da empresa. Para destacar o conceito, a 

Ergonomia é conhecida como human factors, sendo uma disciplina científica que trata da 

interação entre os homens e a tecnologia, integrando o conhecimento proveniente das ciências 

humanas para adaptar tarefas, sistemas, produtos e ambientes às habilidades e limitações 

físicas e mentais das pessoas (Karwowski,1996). 

 

 



45 

 

Segundo Shingo (1996), Just in Time (JIT) significa “no momento certo”, ou ainda, 

“oportuno”. Desta forma no processo produtivo, os materiais necessários são requeridos no 

tempo certo e na quantidade necessária com o intuito de ter um estoque próximo de zero.  

Shingo (1996) e Ohno (1997) classificam as sete categorias de desperdícios que devem ser 

evitadas como: superprodução de mercadorias desnecessárias; tempo de espera; transporte; 

processamento; estoques; movimentação e produtos defeituosos. O objetivo é satisfazer as 

necessidades do cliente ao menor custo possível com o produto ou serviço certo, nas 

quantidades certas, no tempo certo e no local certo, assegurando um fluxo contínuo através da 

cadeia de suprimentos (Cruz-Machado, 2007). 

De acordo com Slack et al. (1997), o JIT tem como característica primordial, ser um 

sistema de planejamento e controle de produção de manufaturado puxado. O objetivo é o de 

adquirir ou produzir bens e serviços no momento em que são necessários, ou seja, apenas no 

tempo certo de fabricação e venda e não antes para que que não sejam gerados estoques, nem 

depois para que seus clientes não tenham que esperar. O JIT visa atender às necessidades da 

demanda com qualidade, eficiência além de eliminar desperdícios no processo total de 

fabricação.   

Segundo Silva, Cecchetto e Costa (2000), a filosofia JIT tem os seguintes aspectos 

básicos: eliminação de desperdício através do controle de qualidade total; esforço contínuo na 

resolução de problemas; manufatura do fluxo de produção estável e contínuo (evitar 

interrupções); buscar a simplificação contínua, visando a melhoria dos processos; considerar 

fornecedores e clientes como extensão do processo de manufatura; funcionários 

multidisciplinares, estabelecer o controle visual e comunicação entre os processos produtivos 

e utilização do sistema Kanban como técnica de controle de reabastecimento, reposição e 

manutenção.  

As principais ferramentas utilizadas para colocar em práticas os princípios do LM são: 

JIT; Kanban; Mapeamento do fluxo de valor; Kaizen; Padronização; 5S’s (housekeeping); 

Redução de Setup; Total Productive Maintenance (TPM), Gestão Visual e Poka-Yoke 

(Mistake Proofing). 

Em relação ao 5S´s, segundo Cruz-Machado and Leitner (2010), pode ser adicionado 

um sexto “S” (Safety), que representa a Segurança. Isto significa a verificação contínua de 

perigos e defeitos e adiciona a importância para com os colaboradores. 
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Schlünzen Júnior (2003) descreve: “O sistema JIT significa fazer somente o que é 

necessário, quando necessário e na qualidade necessária. É muito mais que redução de 

estoques, é uma estratégia de produção”.  

De acordo com Pedro Arezes, et al, (2011), a espinha dorsal de qualquer sistema de 

produção é o processo de fabricação. Com a Revolução Tecnológica e a Revolução 

Informacional e as novas tecnologias da informação redesenharam sistemas de produção, de 

modo que a informação é o fluxo crítico. 

Ballou (2006) conceitua o JIT como sendo uma filosofia de planejamento em que 

todo o canal de suprimentos é sincronizado para reagir às necessidades das operações dos 

clientes e seu benefício é operar o canal com o mínimo de estoque possível e as economias 

e/ou melhorias nos serviços resultantes. De acordo com Souza (2006), a aplicação adequada 

do sistema JIT leva a empresa a obter maiores lucros e melhor retorno sobre o capital 

investido, decorrente de redução de custos, redução dos estoques e melhoria na qualidade, que 

são os objetivos de todas as empresas. 

Garrison e Noreen (2007), evidenciam que o sistema JIT pode ser abordado tanto em 

empresas comerciais como em industriais e Slack et al., (2009) defende que os princípios e 

técnicas de JIT possam ser descritos num contexto de manufatura assim como ser aplicada em 

operações de serviços, pois alguns dos princípios da filosofia JIT podem encontrar seus 

equivalentes no setor de serviços, mesmo sendo necessário fazer alguma adaptação. 

Segundo Slack, 2008, o JIT é um sistema que almeja aperfeiçoar a produtividade de 

uma empresa de maneira sistêmica, suprimindo todo desperdício e promovendo uma 

produção com eficácia, na medida em que reduz os custos e fornece um produto com alto 

valor agregado no momento, na quantidade e no lugar correto, usando poucas instalações, 

equipamentos, materiais e recursos humanos.  

Dias (2011) classifica os objetivos do JIT como: minimização dos prazos de 

fabricação dos produtos; redução contínua dos níveis de inventário e dos tempos de 

preparação de máquina; liberação para a produção através do conceito de ‘’puxar’’ estoques 

ao invés de ‘’empurrar’’ em antecipação à demanda e a flexibilidade da manufatura pela 

redução dos tamanhos dos lotes. 

Para o alcance da meta, faz-se necessário que alguns procedimentos sejam utilizados 

como: a redução dos prazos de fabricação dos produtos finais, minimização de inventários; a 

diminuição dos tempos de configuração das máquinas (setup) com a finalidade de flexibilizar 

o processo produtivo; a redução do tamanho dos lotes produzidos, redução dos lead times de 

produção e transportes; o envolvimento de todos os colaboradores, através do trabalho em 
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equipe; e controle Kanban, um meio utilizado para operacionalizar o processo produtivo 

evitando a falta de insumo na produção, como técnica de controle de reabastecimento, 

reposição e manutenção.  

A palavra Kanban que significa cartão, sinal ou anotação, é uma ferramenta da 

filosofia JIT, cujo controle da produção é realizado por gestão visual. (ROCHA et al., 2014; 

SANTOS; ALVES et al., 2013; STORCH et al., 2013), de forma que quanto maior for o 

equilíbrio entre o consumo e produção, menor será o tempo gasto no processo. Sendo assim, o 

sistema de controle Kanban é um método de operacionalizar o sistema de planejamento e 

controle puxado desenvolvido na Toyota Motor Company por Taiichi Ohno.  

De acordo com Chan et al. (2010), ambas são importantes filosofias visto que as 

mesmas estão relacionadas à redução do impacto ao meio ambiente. Entretanto, ambas estão 

em “conflitos”, visto que enquanto a filosofia JIT foca no movimento de materiais de forma 

contínua pois requer uma demanda estável, enquanto na LR, torna-se complexo a obtenção de 

uma demanda acurada, pois a quantidade exata dos produtos a serem retornados depende do 

ciclo de vida do produto. Embora a filosofia JIT seja aplicada no fluxo direto logístico em 

diversas indústrias no mundo, essa filosofia merece destaque quando é abordado no fluxo 

reverso, visto que os resíduos gerados dependem do fim de vida útil do produto. 

 

2.4 COOPERATIVAS DE CATADORES DE RESÍDUOS  

 

A palavra “cooperação”, sob o ponto de vista etimológico provém do verbo latino 

cooperari, de cum e operari = operar juntamente com alguém, que significa a prestação de 

auxílio para um fim comum.  

As cooperativas são associações autônomas de pessoas que se unem, 

voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais, por 

meio de uma empresa de propriedade comum e democraticamente gerenciada. O 

cooperativismo é resultado de séculos de evolução do homem no tocante à associação 

coletivista, com o intuito à sobrevivência ou viver melhor frente à adversidade. 

Em 21 de dezembro de 1844, em Manchester, na Inglaterra o cooperativismo teve 

seu início junto com a Revolução Industrial como forma de amenizar os traumas econômicos 

e sociais que assolavam a classe trabalhadora com suas mudanças e transformações. 

Entretanto, o cooperativismo surgiu oficialmente em 1847 no Brasil por intermédio do 

médico Francês Jean Maurice Faivre que fundou a colônia Santa Tereza Cristina no Sertão do 

Paraná.  
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A formação de cooperativas de reciclagem em diversas regiões do Brasil tem sido 

objeto de investigação de pesquisas que mostram a importância da atividade para mitigar o 

impacto ambiental dos resíduos sólidos urbanos, por meio do trabalho de coleta seletiva de 

lixo (PAULA; PINTO; SOUZA, 2010). 

Altro e Araújo (2013) argumentam que a implementação da PNRS pressiona 

organizações públicas e privadas a adotarem medidas que objetive a melhoria das condições 

de vida a médio e longo prazo. Besen et al., (2014), destacam a maior integração entre os 

setores formais e informais ligados a cadeia de resíduos como uma mudança significativa 

ocorrida nos setores de resíduos sólidos no Brasil e em alguns países em desenvolvimento.  

O Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), site atualizado em 4 de 

fevereiro de 2018 apresenta o total de 136 cooperativas no Estado do Rio de Janeiro, sendo 20 

cooperativas de eletrônicos. Ao selecionar somente o município do Rio de Janeiro, a lista é 

reduzida para apenas 13 cooperativas, dentre as quais, a Cooperativa Popular Amigos do 

Meio Ambiente Ltda. (COOPAMA). As cooperativas de resíduos podem ser visualizadas no 

site (www.cempre.org.br) onde permite ao usuário selecionar à cooperativa por Cidade, 

Estado e Material. Dentre as opções de resíduos aparecem: eletroeletrônicos, pneus, plásticos, 

papel, metal, eletroeletrônico, pilha, bateria, vidro, lâmpada, madeira entre outros.  

 

2.4.1 Papel e importância das cooperativas nas cadeias reversas 

 

As cooperativas contribuem para o aumento da vida útil dos aterros existentes, para a 

redução de descartes irregulares, para a redução na proliferação de vetores de doenças, 

principalmente os associados a vazadouros, para o aumento do valor recuperado de bens 

retornados, para redução no custo de abastecimento de matérias-primas para a indústria, para 

o aumento da eficiência energética de processos de fabricação, entre outros benefícios 

(SANTOS, 2012). As cooperativas separam e dão volume à operação de catação 

(GONÇALVES-DIAS e TEODÓSIO, 2006). e contribuem para a redução da situação de 

vulnerabilidade de comunidades carentes, pois proporcionam opção permanente de emprego e 

renda a população mais carentes.  

A coleta, armazenamento e comercialização de RS informais realizados por 

catadores é um fenômeno socioeconômico complexo e que merece atenção, visto que os 

catadores desempenham um papel fundamental como fornecedores a outras empresas, 

contribuindo para mitigar os impactos ambientais. (BOTELLO-ALVAREZ, JE, et al., 2018).  
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As cooperativas ou associações de catadores de resíduos também desempenham 

papel importante na implementação da LR e contribuem nos pilares da sustentabilidade. É 

papel social das cooperativas contribuir para a redução da vulnerabilidade de famílias de 

baixa renda assim como o papel ambiental, é o de contribuir para o aumento da vida útil dos 

aterros sanitários. Em relação ao pilar econômico, questões como custos envolvidos nas 

atividades podem retardar os investimentos em programas de logística reversa 

(JAYARAMAN e LUO, 2007; STOCK e MULKI, 2009).  

Sob esse ponto de vista, integrar as cooperativas de catadores como fornecedoras das 

empresas apresenta dificuldades, pois grande parte delas enfrentam a falta de infraestrutura e 

equipamentos que permita coletar, processar e armazenar grandes quantidades de resíduos, 

impossibilitando as vendas diretas para a indústria. Dessa forma, são obrigadas a realizar suas 

vendas para outros atores intermediários da cadeia reversa, comprometendo seus ganhos e a 

própria sustentabilidade de suas operações (AQUINO, CASTILHO JR. e PIRES, 2009; 

RIBEIRO, JACOBI, BESEN et al., 2009; SOUZA, PAULA e SOUZAPINTO, 2012).  

A economia circular (EC) atraiu grande interesse na política global e nos negócios 

como forma de aumentar a sustentabilidade da produção e do consumo, de forma que a 

cooperativa desempenha papel importante na recuperação e reciclagem de produtos. 

(GUTBERLET, JUTTA et. al., 2017) 

Sendo assim, para as cooperativas, há o desafio da profissionalização dos catadores, 

e em relação aos REEE, merece um destaque adicional em função do processo de 

desmontagem visto que há elementos noviços presentes nos mesmos. Os catadores têm baixa 

escolaridade, histórico de exclusão social e dificuldades em estabelecer vínculos e 

compromissos com a cooperativa, pois trabalhando como autônomos não tem de se submeter 

a regulamentos e conseguem obter ingressos financeiros, ainda que muito baixos, diária ou 

semanalmente, ao vender o material coletado para o atravessador. (MAZZEI e 

CRUBELLATE, 2007).  

 

2.4.2 Regulamentação da atuação dos catadores no Brasil 

 

O primeiro instrumento é o Decreto n° 5.940/2006, que regulamenta a destinação de 

materiais gerados em órgãos públicos federais. Esse Decreto especifica a necessidade de 

destinação por meio de associações e cooperativas legalmente constituídas, com a atuação por 

meio de rodizio sistemático e rastreamento da destinação.  
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O segundo instrumento é a Lei n° 11.445/2007 que institui a política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB). Esta lei estabelece critérios para o gerenciamento de materiais 

recicláveis pela atuação de associações e cooperativas e torna mais ampla a possibilidade de 

atuação dos catadores legalmente associados e por fim, a PNRS que são ações completas com 

implicações na regulamentação e orientação na atuação de cooperativas e associações de 

catadores formais, bem como a definição da responsabilidade do seguimento empresarial, isso 

é feito pela definição e regulamentação da prática da LR no país e pela definição de critérios 

para a educação e comunicação a respeito do gerenciamento ambiental. 

A PNRS no Art. 8º, inciso IV define como instrumento o incentivo à criação e ao 

desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis. 

 

2.4.3 Os catadores de materiais recicláveis  

 

Os catadores, inseridos estabeleceram as bases para criação do Movimento Nacional 

dos Catadores de Recicláveis (MNCR) em 1999, que tem buscado estabelecer frentes de 

articulação, mobilização e interlocução com agentes governamentais e empresariais na defesa 

dos interesses desses trabalhadores. Os catadores coletam, selecionam, separam, comprimem 

(prensam) e comercializam o material reciclável que se encontra misturado em lixo in natura. 

O material coletado é vendido a intermediários, os quais revendem para as indústrias de pré-

beneficiamento, seguindo de depois para as grandes indústrias de reciclagem do país 

(SANTOS et al.,2011).  

Os catadores de materiais recicláveis têm encontrado significativo respaldo para 

atuarem por meio de políticas públicas elaboradas recentemente pelo governo brasileiro. No 

entanto, apesar de ser uma profissão reconhecida e fundamental para a gestão de resíduos, 

ainda possui poucos profissionais qualificados em segmentos específicos de atuação. A 

motivação para a implantação de sistemas de gerenciamento de resíduos ou mais 

especificamente, programas de gestão de materiais recicláveis no Brasil se deu a partir de leis 

que favorecem a organização e atuação dos catadores por meio do estabelecimento de 

associações e cooperativas.  

O modelo de gestão de resíduos sólidos, definido pela Lei Federal 12.305/2010, 

regulamentado pelo Decreto Federal 7404/2010, consolida papéis extremamente importantes 

para as cooperativas de reciclagem, onde seu envolvimento e comprometimento poderão 

determinar o êxito da implementação da PNRS. Os principais mecanismos de 
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operacionalidade da PNRS, tanto da coleta seletiva como da LR, priorizam a participação e a 

atuação estratégica e incisiva dos catadores de resíduos e suas cooperativas. (PEREIRA 

NETO, 2011). 

O programa e ações para a cooperativa de catadores está estabelecido no plano como:  

O Programa de Coleta Seletiva Solidária da Prefeitura, criado pelo Decreto 

Municipal nº 30.624/2009, destina atualmente materiais recicláveis, separados nas 

unidades da administração municipal, a cooperativas e a associações de catadores, 

com perspectivas de ampliação da mesma, com a ampliação e consolidação desta 

prática nos próprios municipais. 

A PNRS tem como principal desafio para seu cumprimento, a inserção do conceito 

de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, de forma individualizada e 

encadeada, reconhecendo a necessidade de participação de todos os elos da cadeia, 

envolvendo (fabricantes, importadores, distribuidores, comerciante, Poder Público e 

consumidores) e o incentivo ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores como forma de uma ação socioambiental, bem como traz o conceito 

da LR. Ressaltando que que o sucesso da implementação da gestão de resíduos sólidos no 

Brasil, a partir do modelo criado pela PNRS, está na articulação e na integração entre as 

diversas cooperativas de reciclagem. (PEREIRA NETO, 2011). 

Os catadores ou coletores são profissionais de segmentos vulneráveis da população, 

não-qualificados, que vivem da coleta de resíduos como oportunidade de renda, enfrentando 

problemas sociais e econômicos (CARMO et al., 2006; MEDINA, 1997, 2000; PABLOS; 

BURNES, 2007; PAIVA, 2006; RODRIGUEZ, 2004). Os catadores encontram-se expostos a 

condições de trabalho insalubres. Outro problema enfrentado pelos catadores é a exclusão 

social e o entorno social hostil, pois são vistos com desprezo, confundidos com mendigos e 

infratores (CARMO et al., 2006; VALENTIM, 2007). Mesmo representando um elo 

importante da cadeia de reciclagem, o trabalho dos catadores é tido pela sociedade, e mesmo 

pelos próprios catadores, como destituído de importância (CARMO et al. 2006; LOMBARDI, 

2006; PAIVA, 2006). Estudos apontam a problemática da exploração desses profissionais por 

intermediários ou atravessadores (WIEGO, 2009).  

Devido à estrutura do mercado, os intermediários apropriam-se da maior parte dos 

recursos econômicos decorrentes da reciclagem, enquanto os catadores recebem rendimentos 

que usualmente são inferiores ao salário mínimo nacional, e essa condição permite que a 

exploração se perpetue (RODRIGUEZ, 2004).  
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Segundo Medina (1997) a própria indústria estimula a ação dos intermediários, de 

forma a garantir a disponibilidade de quantidade e qualidade do material para reciclagem. 

Uma das maneiras de evitar a exploração dos catadores pelos intermediários é a organização 

desses profissionais. A Figura 9 apresenta a base da pirâmide com referência aos catadores e 

por último, no topo da pirâmide, tem-se os recicladores. 

 
Figura 9 – Organização dos elos da cadeia de logística reversa 

Fonte:  Aquino, Castilho Jr. e Pires (2009) 

 

 

2.5 RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

A disposição de resíduos sólidos urbanos é uma das mais sérias e controversas 

questões urbanas que os governos locais enfrentam na atualidade (ASSAMOI; 

LAWRYSHYN, 2012). Com os problemas de poluição atmosférica, enchentes urbanas, os 

aterros superlotados, contaminação de lençóis freáticos, têm sido realizados esforços no 

sentido de reintegrar os resíduos nos processos produtivos. A PNRS torna-se a logística 

reversa mandatória sendo um passo inicial para a gestão dos resíduos. É apresentado dados 

sobre a geração de RS e de coleta dos mesmos. A cooperativa está situada na Área de 

Planejamento 3 cujos serão analisados. 

 

2.5.1 Cenário Nacional 

 

O Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos diferentes órgãos da 

administração pública, do setor produtivo e da sociedade civil com o propósito de realizar a 
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limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final dos resíduos. Para que seja um 

sistema de gestão seja efetiva, deve-se considerar toda a etapa do ciclo de vida do produto 

desde sua aquisição até o destino, de forma a haver uma integração de gestão EEE/REEE.  

A disposição final dos resíduos sólidos urbanos (gráficos 3) e (gráfico 4) coletados 

demonstrou uma piora comparado ao ano de 2015, sendo 41,7 milhões de toneladas foram 

enviadas a aterros sanitários. Já 3.331 municípios mandaram mais de 29,7 milhões de 

toneladas de resíduos, correspondentes a 41,6% do coletado em 2016 a lixões ou aterros 

controlados, que são espaços conhecidos por não apresentarem conjunto de sistemas e 

medidas necessários para proteção do meio ambiente contra danos e degradações. 

 
Gráfico 3 - Disposição final de RSU coletados no Brasil em 2015 

Fonte: Panorama de Resíduos Sólidos Urbanos - ABELPRE, 2015. 
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Gráfico 4 - Disposição final de RSU coletados no Brasil em 2016 

Fonte: Panorama de Resíduos Sólidos Urbanos - ABELPRE, 2016. 

 

A população brasileira apresentou um crescimento de 0,8% entre 2015 e 2016 e a 

geração per capita de RSU teve queda de quase 3% no mesmo período, passando de 1,071 kg 

de resíduo por dia para 1,040 kg de resíduo por dia.  

A geração total de resíduos sofreu queda de 2% e chegou a 214.405 t/dia de RSU 

gerados no país, antes ao registrado de 218.874 t/dia em 2015. 

Os recursos aplicados pelos municípios em 2016 para serviços de limpeza urbana no 

Brasil foram, em média, de cerca de R$9,92 por habitante por mês, o que representa uma 

queda de 0,7% em relação a 2015. O total de RSU gerado no país em 2016 registrou queda de 

2% em relação ao ano de 2015 alcançando 78,3 milhões de toneladas.  

A Tabela 4 apresenta a quantidade de RSU gerado e coletado por regiões do país. 

 

Tabela 4 - Quantidade de RSU gerado e coletado em toneladas por cada região do Brasil 

 

Regiões 

 

Quantidade de RSU gerado Quantidade de RSU coletado 

Total Per capita (hab.) Total Per capita (hab.) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Nordeste 55.862 55.056 0,988 0,967 43.894 43.355 0,776 0,762 

Norte 15.745 15.444 0,901 0,871 12.692 12.500 0,726 0,705 

Centro-Oeste 17.306 16.988 1,121 1,085 16.217 15.990 1,050 1,021 
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Sudeste 107.375 104.790 1,252 1,213 104.631 102.620 1,220 1,188 

Sul 22.586 22.127 0,773 0,752 21.316 20.987 0,729 0,713 

Fonte: O autor, adaptado do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (ABELPRE,2016). 

 

A região Sudeste apresentou queda mais expressiva no ano de 2016, de 2,41% e 

1,92% na quantidade RSU gerada total e coletada respectivamente, enquanto a região 

Nordeste obteve queda menos expressiva em termos percentual, sendo de 1,44% e 1,23% na 

quantidade RSU gerada total e coletada respectivamente. 

 

2.5.2 Cenário no Estado do Rio de Janeiro  

 

A região sudeste contempla os Estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e São Paulo. Os 1.668 municípios da região Sudeste geraram, em 2016, a quantidade 

de 104.790 toneladas/dia de RSU, antes 107.375 toneladas/dia em 2015, sendo 98% dos 

mesmos coletados. Os municípios da região Sudeste aplicaram em 2016, uma média mensal 

de quase R$:12,69 na coleta de RSU e no mercado de serviços de limpeza urbana da região 

movimentou cerca de R$ 14,9 bilhões, registrando queda de 0,3% em relação a 2015.  

A Cooperativa de Catadores Amigos do Meio Ambiente (COOPAMA), objeto da 

presente investigação, está localizada no município do Rio de Janeiro com área territorial de 

1.224,6 km², sendo 595,1 km² (48,6%) urbanizada e 629,5 km² não urbanizada (51,4%), 

população estimada passando de 6.320.446 em 2010 para uma estimativa de 6.520.266 

habitantes em 2017 e Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 44.214,03.  

O índice de desenvolvimento humano (IDH) é de 0,799 e densidade demográfica de 

5.265,82 hab./km². (IBGE, 2010). O Estado do Rio de Janeiro contempla 92 municípios do 

Rio de Janeiro, cujos dados sobre quantidade populacional, renda per capita e renda total por 

município encontra-se no APÊNDICE A podem ser consultados. 

Em relação ao mesmo período, a geração de RSU per capita, reduziu em 3,12% 

passando de 1,252 kg/hab./dia para 1,213 kg/hab./dia e a quantidade de RSU coletado, a 

redução foi de 2,62% passando de 1,220 kg/hab./dia para 1,188 kg/hab./dia.  

De acordo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), o 

município é dividido em 5 área de planejamento (AP) (Figura 10).  
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Figura 10 - Divisão geográfica do município do Rio de Janeiro em AP’s 

Fonte: PMGIRS, 2015. 

 

Para o presente Estudo de Caso, fora considerado detalhado, o total do lixo 

domiciliar coletado por ano, segundo as Áreas de Planejamento (AP), Regiões de 

Planejamento (RP) e Regiões Administrativas (RA) no Município do Rio de Janeiro no 

período compreendido de 2010 a 2014, dados disponíveis pela COMLURB, empresa 

responsável pela gestão de RS no município do Rio de Janeiro.  

AP 1 compreende a Zona Central, a AP2 a Zona Sul, a AP 3 Zona Norte, AP 4 

Baixada de Jacarepaguá e AP 5 Zona Oeste. O Gráfico 5 apresenta o volume total coletado 

domiciliar nas 5 AP’s. 
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Gráfico 5 - Volume de resíduo coletado nas 5 AP´s 

Fonte: O autor, adaptado de http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em 26/11/17. 

 

 

O Gráfico 6 apresenta a evolução do volume coletado na AP3. 

 
Gráfico 6 – Volume de resíduo domiciliar coletado na AP3 

Fonte: O autor 

 

O Gráfico 7 apresenta a relação % que a AP3 contribui sobre as 5 AP´s. 
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Gráfico 7 - Percentual de resíduo domiciliar coletado na AP3 

Fonte: O autor 

 

Em relação aos gráficos 6 e 7, tendo base o ano de 2014, conclui-se que o volume de 

coleta de resíduos foi de 1.859.823 kg nas 5 AP’s e a AP 3 contribuiu com 34.14% em relação 

ao total dessa 5 AP’s. Para um maior e melhor detalhamento, identificou-se que a AP3 

contempla 7 RPs, sendo elas: 

 

 

 RP 3.1 (Ramos) 

 RP 3.2 (Méier e Jacarezinho) 

 RP 3.3 (Madureira) 

 RP 3.4 (Inhaúma) 

 RP 3.5 (Penha) 

 RP 3.6 (Pavuna) 

 RP 3.7 (Ilha do Governador)  

 

A COOPAMA se insere na AP 3, RP 3.2 e RA XXVII localizada no Jacarezinho. O 

Gráfico 8 apresenta o volume de resíduo na RP 3.2.  
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Gráfico 8 - Volume de resíduo coletado na RP 3.2 

Fonte: O autor 

 

O Gráfico 9 apresenta o percentual da RP 3.2 em relação ao total de volume na AP 3. 

 
Gráfico 9 - Percentual do volume de resíduo na RP 3.2 em relação à AP3 

Fonte: O autor 
 

Dessa forma, conclui-se que a área a qual a COOPAMA se insere, representa o 

volume coletado de 94.462 kg representando apenas 14,88% em relação ao total coletado na 

AP 3, ou seja, menor que 1/6 do total da AP 3.  

Sendo assim, apenas para enumerar e quantificar os resíduos coletados de forma 

apurada, conclui-se que o volume de 94.462 kg representa apenas 5,08% do total das 5 AP’s 

que é de 1.859.823 kg.  

Em relação aos resíduos dispostos nos aterros, o total é de 1.772.570 ao ano (Gráfico 

10), tendo a média diária é de 4.856,35 ton. 
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Gráfico 10 - Evolução do total anual de lixo (ton.) nos aterros de 2010 a 2014 

Fonte: O autor 

 

Um vídeo sobre os lixões sobretudo em Belford Roxo e o de Itaoca em São Gonçalo 

(Figura 11), divulgado pela Rede Globo em 03 de abril de 2017
1
. 

 
Figura 11 - Vazadouros abertos AP´s 

Fonte: PMGIRS, 2015. 

 

                                                 
1
 Disponível em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/regiao-metropolitana-do-rj-tem-mais-de-100-lixoes-

clandestinos.ghtml 
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2.5.3 Legislação no município do Rio de Janeiro  

 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), criado em 2009, situada no 

prédio sede da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro é o órgão central do Sistema Municipal 

de Gestão Ambiental com o objetivo de planejar, coordenar e executar ações para a gestão 

adequada dos resíduos sólidos com foco na proteção dos recursos naturais e seu 

desenvolvimento sustentável, em parceria, com outros órgãos governamentais como a 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), órgão municipal competente pela 

Limpeza Urbana do município do Rio de Janeiro.  

A Lei Municipal nº 4.969, de 03/12/2008 dispõe sobre objetivos, instrumentos, 

princípios e diretrizes para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Município do Rio de 

Janeiro, estabelecendo no art. 6º que cabe ao Município elaborar seu PMGIRS.  

Posteriormente foi editada a Lei Federal nº 12.305, de 02/08/2010, que instituiu 

PNRS, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404, de 23/12/2010, que reforçou a exigência 

de elaboração pelos municípios dos seus respectivos planos.  

Outro instrumento instituído em vigor é a Lei Municipal nº 5.248, de 27/01/2011 de 

Mudanças Climáticas, que estabelece em seu artigo 6º, as metas de redução de emissões em 

20% de GEE em 2020, visto que o setor de resíduos é forte emissor de gás metano (CH4) e a 

logística de transporte se dá por queima de combustíveis fósseis impactando a geração dos 

mesmos.  

A atualização do PMGRIS foi instituída pelo Decreto Municipal nº 42.605 de 25 de 

novembro de 2016 para o período 2017-2020 vem demonstrando cada vez maior preocupação 

com o meio ambiente e em breve a ser desenvolvido, o plano de desenvolvimento sustentável 

2030 no sítio http://prefeitura.rio/web/planejamento.  

O PMGIRS tem como meta a redução da geração de resíduos e tem como objetivo, a 

geração de trabalho e renda promovendo a inclusão social dos catadores, proteger à saúde 

pública e a qualidade do meio ambiente, garantir a adequação final dos RS, minimizando seu 

envio aos lixões. No lixão, não há isolamento na superfície inferior e superior, e o chorume é 

resultado da decomposição da matéria orgânica que alcança o lençol freático. Além disso, o 

PMGIRS incentiva o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e 

reciclados, bem como o desenvolvimento de novos produtos e processos.  

Os RSU devem ser enviados aos aterros controlados e/ou sanitários para mitigar o 

impacto ambiental. As figuras 12, 13 e 14 apresentam desenhos e fotos sobre aterros 

http://prefeitura.rio/web/planejamento
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controlados, e as Figuras 15 e 16 referem-se à construção de aterros sanitários, visto que sua 

camada é impermeabilizada não contaminando o lençol freático. 

 
Figura 12. Aterro controlado  

Fonte: Gleysson B. Machado (portal resíduos sólidos,2018) 

 

 
Figura 13. Equipamentos cobrindo o lixão com terra 

Fonte: Gleysson B. Machado (portal resíduos sólidos,2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Terreno preparado para receber o resíduo 

Fonte: Gleysson B. Machado (portal resíduos sólidos,2018) 
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Figura 15. Desenho de aterros sanitário e suas camadas.  

Fonte:  Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos 

 

 

 
Figura 16. Aterro Sanitário 

Fonte:  Grupo Solvi  

 

 

O destaque do PMGRIS se dá em consonância com a PNRS, em função do apoio às 

cooperativas. O PGIRS estabelece em suas Diretrizes Gerais: 

7.1.9 - “Apoiar a legalização, a organização e a capacitação das Associações e 

Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis” 

7.1.19 – “Garantir o diálogo metropolitano com os diferentes atores: órgãos 

estaduais e municipais; entidades de classe; sociedade civil organizada; ONGs; 

cooperativas de catadores e catadores independentes;  
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A PNRS (BRASIL, 2010) estabelece que a elaboração de plano estadual e municipal 

de resíduos sólidos é condição para os Estados e Municípios obterem acessos a recursos da 

União para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de 

crédito. Sendo assim, serão priorizados no acesso aos recursos da União os Municípios que: 

I - Optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos 

sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se 

inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos; 

II - Implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas 

por pessoas físicas de baixa renda  

Entre outros aspectos contemplados pela lei destacam-se os incentivos à criação e ao 

desenvolvimento de cooperativas ou de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis, a proibição da importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, incentivo à 

indústria da reciclagem e linhas de financiamento dirigidas a projetos de implantação de 

infraestrutura física e compras de equipamentos para cooperativas de catadores. 

 

2.5.4 Classificação dos resíduos sólidos 

 

Um aspecto importante dos SLR é a classificação dos resíduos que tem implicações 

diretas na definição de ações de prevenção e controle dos impactos à saúde de população e ao 

meio ambiente.  

Conforme SCHALCH (2002), BIDONE e POVINELLI (1999), CASTRO NETO e 

GUIMARÃES (2000), MARTINS (2004) pode-se classificar os resíduos sólidos, quanto à 

fonte geradora, em três categorias:  

 

1. Resíduos urbanos 

2. Resíduos sólidos industriais  

3. Resíduos especiais.  

 

Os RSU podem ser classificados como de residências (domiciliar ou doméstico), de 

serviços de saúde, de construção civil, de poda e capina, de portos, de aeroportos, de terminais 

rodoviários e ferroviários, de serviços e de varrição, conforme descrição: 
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a. Resíduo residencial (doméstico ou domiciliar): Constituído principalmente por 

restos de alimentos, papéis, papelão, vidros, metais ferrosos e não ferrosos, plásticos, 

madeira, trapos, couros, entre outras substâncias.  

b. Resíduo de serviços de saúde (RSS): Proveniente de hospitais, clínicas médicas e 

veterinárias, laboratórios de análises clínicas, farmácias, centros de saúde, 

consultórios odontológicos e outros estabelecimentos afins, que exige atenção 

especial, quanto ao correto acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e 

destinação final, devido ao potencial risco à saúde pública.  

c. Resíduo da construção civil ou resíduos de construção e demolição (RCD): São 

rejeitos provenientes de construções, reformas, demolições de obras de construção 

civil, restos de obras e os da preparação e da escavação de terrenos e outros.  

d. Poda e capina: são produzidos esporadicamente e em quantidade variada. Como 

exemplos têm-se a folhagem de limpeza de jardins, os restos de poda, dentre outros;  

e. Resíduo de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários: Constituem 

os resíduos sépticos, que podem conter organismos patogênicos nos materiais de 

higiene e de uso pessoal. 

f. Resíduo de serviço comercial: abrange os resíduos resultantes dos diversos 

estabelecimentos comerciais, tais como escritórios, lojas, hotéis, restaurantes, 

supermercados, quitandas, dentre outros.  

g. Resíduo de varrição e feiras: abrangem os resíduos advindos da limpeza pública 

urbana, ou seja, são resultantes da varrição regular de ruas, da limpeza e a 

conservação de galerias, limpeza de feiras, dos córregos, das praias e feiras, dentre 

outros.  

h. Resíduos sólidos industriais (RSI): Provenientes da manufatura em diversos 

segmentos industriais como o lixo atômico que emitem radiações acima dos limites 

permitidos e de competência exclusiva da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) e os resíduos agrícolas como defensivos agrícolas, ração e esterco animal.  

i. Resíduos especiais: Provenientes da manufatura que são descartados após o seu 

consumo ou fim da vida útil, que podemos citar pilhas e baterias, pneus e lâmpadas.  

 

O diagrama de RS (Figura 17) foi adaptado em função da PNRS/2010, onde foi 

inserido na coluna de resíduos especiais, os EEE 
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Figura 17 - Classificação dos RS de acordo com a fonte geradora 

Fonte: Adaptado pelo autor, Cabral (2007) 

 

 

Em relação à classificação de resíduos potencialmente perigosos ao meio ambiente e 

à saúde humana, a NBR 10.004/04 é amplamente utilizada e tem por definição:  

Resíduos sólidos são resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição, lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 

A NBR n° 10.004 especifica a classificação dos resíduos como: 

 

 Classe I ou Perigosos: possuem inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade ou patogenicidade; 

 Classe IIB ou não inerte: possuem constituintes que são solubilizados em 

concentrações (mg/L) superiores ao representado na Tabela 5 que tem como 

propriedades a biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água e 

permitem a classificação de “contaminação” de uma determinada área ou material 



67 

 

 Classe IIB ou inerte: possuem constituintes que não são solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, executando-se 

aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

 

A Tabela 5 destaca o limite máximo de solubilização (mg/L) de substâncias como 

cádmio e mercúrio presente nas lâmpadas compactas utilizadas em residências e que possuem 

elevado potencial tóxico.  

 

Tabela 5 - Padrões para ensaio de solubilização 

Parâmetro Limite Máximo Permitido (mg/L) 

Mercúrio 0,001 

Cádmio 0,005 

Arsênio 0,01 

Chumbo 0,01 

Selênio 0,01 

Cromo  0,05 

Prata 0,05 

Cianeto 0,07 

Alumínio 0,2 

Bário 0,7 

Fluoreto 1,5 

Cobre 2,0 

Fonte: Adaptado pelo autor, Ministério do Meio Ambiente (2018) 

 

De modo geral, a composição do custo das operações logísticas é sensível à 

classificação de risco. A NBR n° 13.221/2002 é a principal norma que estabelece os requisitos 

para o transporte terrestre de resíduos no país, incluindo materiais que possam ser 

reaproveitados, reciclados e/ou reprocessados e resíduos perigosos (segundo a definição da 

Convenção de Basiléia).  

Além de verificar os aspectos mencionados nas leis e normas apresentadas, o 

responsável pelo transporte de ainda deve providenciar o Manifesto de Transporte de 

Resíduos (MTR).  

A classificação de produtos perigosos segundo de acordo com as recomendações 

para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas (ONU, 2011): 
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 Classe 1 – Explosivos 

 Classe 2 – Gases 

 Classe 3 – Líquidos inflamáveis 

 Classe 4 – Sólidos inflamáveis; substâncias sujeitas a combustão espontânea; 

substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis 

a) Subclasse 4.1 – Sólidos inflamáveis; substâncias auto reagentes e explosivos 

sólidos insensibilizados; 

b) Subclasse 4.2 – substâncias sujeitas a combustão espontânea; 

c) Subclasse 4.3 – substâncias que emitem gases inflamáveis quando em contato 

com água. 

 Classe 5 – Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos 

a) Subclasse 5.1 – Substâncias oxidantes; 

b) Subclasse 5.2 – Peróxidos orgânicos. 

 Classe 6 – Substâncias tóxicas e substâncias infectantes 

a) Subclasse 6.1 – Substâncias tóxicas; 

b) Subclasse 6.2 – Substâncias infectantes. 

 Classe 7 – Materiais radioativos 

 Classe 8 – Corrosivos 

 Classe 9 – Substâncias perigosas diversas, inclusive substâncias ambientalmente 

perigosas. 

 

Quanto as embalagens, as substâncias das classes 3, 4, 8, 9 e as subdivisões 5.1 

(substâncias oxidantes), 6.1 (substâncias tóxicas) são agrupadas nas seguintes categorias, de 

acordo com o grau de perigo que apresentam: 

 Grupo de embalagem I – alto risco; 

 Grupo de embalagem II – risco médio; e 

 Grupo de embalagem III – baixo risco. 
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2.5.5 Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos  

 

São considerados EEE aqueles que dependem de corrente elétrica (i) em Ampere, 

onde (i) = (V) / (R), em que (V) é diferença de potencial elétrico em unidade Volts e R é a 

resistência em unidade Ohm. De acordo com a Diretiva 2002/95/CE, Parlamento Europeu no 

artigo 3º, os Equipamentos Eletroeletrônicos, podem ser definidos como:  

Os equipamentos cujo funcionamento depende de correntes elétricas ou campos 

eletromagnéticos, bem como os equipamentos para geração, transferência e medição 

dessas correntes destinados à utilização com uma tensão nominal não superior a 

1.000 V para corrente alternada e 1.500 V para corrente contínua. (Parlamento 

Europeu, 2003)  

A gestão de RS assume prioridades sequenciais como: não gerar resíduo, reduzir sua 

quantidade, reutilizar, reciclar assim como o de realizar seu tratamento e por fim realizar a 

disposição final ambiental correta. É estimado que cerca de 1,3 bilhão de toneladas de RS são 

coletados em todo o mundo, uma quantidade que deverá aumentar para 2,2 bilhões de 

toneladas até 2025 (PNUMA, 2013). (Figura 18, Figura19 e Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Celulares sem bateria 

Fonte: Reciclo Inteligência Ambiental 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
  Figura 19. Processadores Sintéticos/Cerâmicos 

  Fonte: Reciclo Inteligência Ambiental 
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Figura 20. Yokes: Conjunto que forma o CRT  

Fonte: Reciclo Inteligência Ambiental 

 

 

A gestão de REEE constitui internacionalmente uma área de grande interesse 

científico e político. Tanto o valor econômico dos materiais que estão contidos em tais REEE 

assim como a toxicidade de alguns desses materiais, reforçam a necessidade de uma boa 

gestão ambiental dos REEE. (NICOLAS MOUSSIOPOULOS, 2010). 

Em meio à enorme quantidade de resíduos sólidos gerados, um tipo específico 

merece um foco especial pela sua característica de periculosidade ao meio ambiente que são 

os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, também denominados Resíduos 

Eletroeletrônicos (REEE), do inglês Waste Electronic and Electrical Equipment (WEEE), ou 

resíduos tecnológicos (RT), ou E-resíduos ou popularmente lixo eletrônico.  

Os avanços tecnológicos, com o surgimento constante de produtos cada vez mais 

sofisticados, geram uma demanda cada vez maior por acessórios, periféricos e componentes. 

Sendo assim, a obsolescência programada com uma vida útil mais curta leva o consumidor a 

descartar seus EEE em tempo cada vez menor, resultando na produção de REEE cada vez 

mais acelerada.  

O site Step Initiative
2
 apresenta o Mapa-múndi onde o usuário pode clicar no país 

desejado e consultar a estimativa de geração de REEE nesse país. (Huisman, 2008). No 

presente trabalho, selecionou-se alguns países para extração de dados de geração de REEE em 

kg/hab./ano.  

                                                 
2
 Disponível em: http://www.step-initiative.org/step-E-Waste-world-map.html. 
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A indústria de Equipamento Eletroeletrônicos (EEE) ampliou sua produção devido às 

mudanças tecnológicas, aumento do poder aquisitivo da população e da menor vida útil de 

aparelhos (taxa de obsolescência alta).  

De acordo com o relatório “The Global E-Waste Monitor (2017), todos os países 

geraram 44,7 milhões de toneladas, equivalente a 6,1 quilogramas por habitante (kg/hab.) de 

REEE em 2016, sendo superior ao ano de 2014 que foi de 42,0 milhões de toneladas, cerca de 

5,8 kg/hab., o equivalente a 4.500 torres Eiffel para efeito de comparação. É estimado a 

geração de 52,2 milhões de REEE alcançando a marca de 6,8 kg/hab. até 2021. BALDÉ, et 

al., 2017.Dos 44,7 milhões de toneladas geradas de REEE, apenas 20% é documentado para 

ser coletado e devidamente reciclado. (GLOBAL WASTE MONITOR,2017) (Figura 21). 

 
Figura 21 - Quantidade de REEE em milhões de toneladas gerado no mundo em 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O e-lixo produzido no mundo varia de acordo com a riqueza e a consciência 

ambiental de cada país, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Industrial. (ONUDI, 2016).  

De acordo com Andrade et al., (2010), o aumento do uso de equipamentos e as 

constantes trocas de versões geram um montante de resíduos colossal e praticamente 

imensurável. As estatísticas relacionadas ao E-Waste não são somente relevantes quanto ao 

impacto ambiental, mas também do valor de todas as matérias-primas presentes nesses 

resíduos tem o custo aproximado de € 55 Bilhões em 2016. 

O REEE é um dos principais problemas ambientais do século XXI, isto porque, há 

mais de uma década a produção de dispositivos eletrônicos teve uma grande aceleração, 

8,9 

35,8 

REEE (Mt) 

Coletadas Não coletadas
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acompanhando a expansão crescente do mercado consumidor e os ciclos de inovação cada vez 

menores, a obsolescência programada. (WEEE, 2012).  

O lixo eletrônico é o nome dado aos resíduos da rápida obsolescência de 

equipamentos eletrônicos tais como: monitores, telefones celulares, câmeras fotográficas, 

impressoras, impressoras de rede, no break, motores elétricos, notebook, computadores, 

teclados, mouses, roteadores, laptops, smartphones entre outros. Os produtos elétricos e 

eletrônicos possuem módulos básicos comuns como conjuntos/placas de circuitos impressos, 

cabos, cordões e fios, plásticos, comutadores, telas de tubos catódicos e telas de cristais 

líquidos, pilhas e acumuladores, meios de armazenamento de dados, dispositivos luminosos, 

condensadores, resistências e relês, sensores e conectores. Esses produtos, principalmente as 

placas de circuito impresso de computadores contêm grande quantidade de materiais pesados 

e substâncias tóxicas que causam danos irreversíveis ao meio ambiente e a saúde humana 

(SEO e FINGERMAN, 2011; GERBASE e OLIVEIRA, 2012). De acordo com os autores, no 

Brasil, a maioria desses resíduos tem como destino os aterros sanitários.  

A falta de controle sobre este descarte pode viabilizar o aterramento ou a incineração 

sem tratamento prévio dos resíduos eletroeletrônicos resultando em contaminação da água, do 

solo ou do ar, devido à emissão de substâncias prejudiciais ao meio ambiente.  

O descarte incorreto de REEE é um grande problema principalmente em centros 

urbanos devido à falta de infraestrutura para a coleta e destinação dos resíduos aliada à 

desinformação dos cidadãos. Diversos países exportam seus REEE para os países em 

desenvolvimento agravando ainda mais os problemas desses países receptores como por 

exemplo, em Gana, na África. (Figura 22) 

 

 
Figura 22 - Descarte ilegal de REEE em Gana, na África 

Fonte: www.coletivoverde.com.br (acessada em 03/09/17) 
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Tais resíduos, descartados em lixões, constituem-se num sério risco para o meio 

ambiente, pois possuem em sua composição metais pesados altamente tóxicos, como 

mercúrio, cádmio, berílio e chumbo, que em contato com o solo estes metais contaminam o 

lençol freático e, se queimados, poluem o ar e prejudicam a saúde dos catadores que 

sobrevivem da venda de materiais coletados em lixões. (GUERIN, 2008, p. 1).   

Em 2016, o continente asiático foi a região que gerou a maior quantidade de E-Waste 

cerca de 18.2 Mt, seguido da Europa com 12,3 Mt, das Américas com 11,3 Mt, da África com 

2,2 Mt e por último a Oceania com 0,7 Mt. 

Segundo Rodrigues (2015), de acordo com cálculos da ONU, o mercado global de 

resíduos eletrônicos, desde a coleta até a reciclagem, movimenta em torno de US$ 400 bi 

(GEA, 2015). 

Em relação ao cenário nacional, o país gerou 1,37613 Mt de REEE em 2016 e com 

estimativa de gerar 1,24941 Mt de toneladas de REEE até 2020 (ABINEE,2016). O Gráfico 

11 apresenta a evolução da geração de REEE. 

 
Gráfico 11 - Estimativa de geração de REEE no Brasil de 2017 a 2020 

Fonte: Análise Inventta (2017) 

 

 

Em função do país ter gerado cerca de 1,37613 Mt em 2016, e segundo Baldé et al., a 

geração de REEE no mundo nesse mesmo ano foi de 44,7 Mt, conclui-se que o Brasil 

contribui com 3,078% na geração de resíduos no mundo.  
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No Estudo de Caso, tendo somente a Fábrica Verde como Fonte Geradora de REEE 

para a COOPAMA, conclui-se os Inputs processados foram cerca de 2%. Um trabalho 

envolvendo mais cooperativa assim como aumentar a coleta de dados para 2 ano ou mais 

anos, permitirá um diagnóstico mais apurado. 

O faturamento da indústria eletroeletrônica, no ano de 2016, atingiu R$ 129,4 bi, 9% 

inferior ao verificado no ano de 2015 no montante de R$ 142,5 bi, o que representou queda 

real de 13%. Já em 2017, houve uma leve recuperação alcançando 136,1bi e com projeção de 

145,3bi em 2018, um aumento de 7% quando comparado a 2017. 

A queda da renda da população, a alta e crescente taxa de desemprego, elevado 

endividamento e com taxa Selic elevada ao patamar de 14% em 2016 (BACEN,2017) são um 

dos fatores que resultaram na retração do setor. A taxa Selic atual, em sua reunião do Comitê 

de Política Monetária em 07 de fevereiro de 2018, reduziu a mesma para 6.75% a.a., sendo a 

menor em duas décadas, e com previsão de até 6,50% a.a. em 2018 (BACEN,2017), e a 

projeção do PIB de 2,64% para 2,68%. (BOLETIM FOCUS, 2017).  

As exportações no setor de EEE em 2016 somaram US$ 5,615 bilhões e as 

importações 25,587 bilhões de US$, apresentando um déficit comercial de US$ 19,972 

bilhões.  

O número de empregados recuou para 232.800 em 2016 ante 248.100 referente ao 

ano de 2015. Um dado positivo se refere à utilização da capacidade produtiva que está em 

72% em 2017 e que no ano anterior foi de 71%.  

A Tabela 6 apresenta evolução dos indicadores desde 2014 a 2017.  

 

Tabela 6 - Indicadores no setor da indústria eletroeletrônica no Brasil 

 
Fonte: ABINEE, 2016. 

 

Em função do cenário econômico do país, ocorreram queda significativa nas vendas, 

em unidades, de computadores, tanto de desktops (-35%) quanto de notebooks (-30%) e de 
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tablets (-32%), ocasionando uma retração do faturamento da área de informática de 30%, a 

maior queda entre os segmentos que compõe a indústria eletroeletrônica. (Gráfico 12). 

 

 
Gráfico 12 - Evolução do mercado de PCs e Tablets 

Fonte: adaptado pelo autor, ABINEE (2016). 

 

O cenário de queda também reflete sobre o mercado de telefones celulares 

tradicionais assim como os Smartphones. (Gráfico 13) 

 
 

Gráfico 13 - Mercado de Telefones Celulares 
Fonte: Adaptado pelo autor, International Data Corporation (IDC)  

 

Os televisores de telas planas, por exemplo, contêm ouro, platina e índio que tem alto 

valor de mercado. Em 8 de fevereiro de 2018, cotação do ouro é de US$ 1.320,50 a onça 
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(https://br.investing.com/commodities/gold). Uma onça equivale 28,349523125 gramas. 

http://www.metric-conversions.org/pt-br/peso/oncas-em-quilogramas.htm. 

Com esse valor, basta multiplicar pelo valor do dólar para obter a cotação em real 

que vale em 08 de fevereiro R$:3,2686 (BACEN,2018). O fato é que os REEE dão retorno 

financeiro visto que o ouro é uma commodity e tem valor internacional. Com treinamento 

visando à qualificação dos profissionais, a cooperativa não somente aumentará seu Market-

share, como também será mais rentável. 

 

2.5.6 Classificação dos EEE em categorias e vida útil  

 

A ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2013), classifica os 

equipamentos eletroeletrônicos em quatro categorias. (Figura 23). 

 

 
Figura 23 - Categorias dos EEE 

Fonte: ABINEE (2015). 

  

As quatro categorias são descritas abaixo: 

 

 Linha Branca: refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras de roupa e louça, 

secadoras, condicionadores de ar, contendo maior parte de metais e com porte de 

equipamentos grande, com vida útil entre 10 e 15 anos e peso entre 30 e 70 kg. 

https://br.investing.com/commodities/gold
http://www.metric-conversions.org/pt-br/peso/oncas-em-quilogramas.htm
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 Linha Marrom: monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e LED, aparelhos de 

DVD e VHS, equipamentos de áudio, filmadoras; contendo plásticos e vidros em sua 

composição, sendo de médio porte, com vida útil entre 5 e 13 anos e peso entre 1 a 

35 kg.  

 Linha Azul: batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, furadeiras, secadores de 

cabelo, espremedores de frutas, aspiradores de pó, cafeteiras, tendo plástico em sua 

composição sendo de porte pequeno com peso até 5kg e vida útil aproximadamente 

de 10 anos. 

 Linha Verde: computadores desktop e laptops, acessórios de informática, tablets e 

telefones celulares, sendo equipamento de pequeno e médio porte composto 

principalmente de metais e plásticos com vida útil entre 2 e 5 anos. 

 

 

 

A Directive 2002/96 EC, conhecida como WEEE Directive classifica em dez 

categorias os diversos tipos de equipamentos. 

 

1. Grandes: geladeira e freezers; 

2. Pequenos: aspirador de pó e torradeiras elétricas; 

3. De informática: smartphones e computadores; 

4. De consumo: televisores e rádio; 

5. De iluminação: lâmpadas em geral; 

6. De esporte e brinquedos: videogames; 

7. De monitoramento e controle: termostatos e detectores de fumaça; 

8. Ferramentas elétrica e eletrônicas: serras; 

9. Dispenser automáticos; 

10. Médicos como aparelhos para monitoramento de imagens. 

 

A atual Directive 2012/19/EU,define a data de 14/08/18 como sendo o período de transição 

para o acréscimo de painéis fotovoltaicos em suas categorias de EEE. O valor das matérias-

primas, entre elas, ouro, cobre, paládio, é estimado em 55 bilhões de euros. (Global E-Waste 

Monitor,2017).   A Tabela 7 apresenta a vida útil de alguns EEE. 
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Tabela 7 - Ciclo de vida útil de EEE 

Produto Ciclo de Vida dos EEE (anos) 

Refrigeradores 15 

Fogões 12 

Máquina de lavar roupa 11 

Televisores 10 

Ar condicionado 9 

DVD 7 

Produtos de áudio 7 

Desktop 7 

Impressoras 6 

Batedeira 5 

Liquidificador 5 

Ferro elétrico 5 

Furadeira 5 

Notebooks 4 

Celulares 3 

Fonte: ABINEE, 2015. 

 

2.5.7 Toxicologia dos REEE 

 

O problema dos REEEs não se limita somente ao volume que estes acumulam, mas 

também devido aos componentes específicos que causam danos capazes de desequilibrar o 

meio ambiente e a saúde do homem. Todos os REEE contêm substâncias tóxicas, por isso sua 

reciclagem torna-se um recurso indispensável para o tratamento adequado de determinadas 

partes ou componentes que contenham essas substâncias. Importante salientar que esses 

REEE também possuem alto valor econômico como ouro (Au) e prata (Ag).  

As substâncias mais danosas do ponto de vista ambiental presentes nestes 

componentes são os metais pesados, como o mercúrio, chumbo, cádmio e cromo, as 

substâncias halogênicas, como os clorofluorcarbonos os (CFC), bifenilas poli cloradas 

(PCBs), cloreto de polivinila (PVC) e retardadores de chama bromados, bem como o amianto 

e o arsênio. (PER HEDEMALM; PER CARLSSON; VIVEKA PALM,1995). 

As pilhas e baterias são tóxicas e da dificuldade em se impedir seu descarte junto 

com o lixo domiciliar, no Brasil, em 1999, foi publicada a Resolução CONAMA nº 257, que 

atribui a responsabilidade do acondicionamento, coleta, transporte e disposição final de pilhas 

e baterias aos comerciantes, fabricantes, importadores e à rede autorizada de assistência 

técnica.  

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AHedemalm%2C+Per.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ACarlsson%2C+Per.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APalm%2C+Viveka.&qt=hot_author
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Já as lâmpadas fluorescentes, liberam mercúrio quando são quebradas, queimadas ou 

enterradas, o que as transforma em resíduos perigosos Classe I, uma vez que o mercúrio é 

tóxico para o sistema nervoso humano e quando inalado ou ingerido, pode causar uma enorme 

variedade de problemas fisiológicos.  

Destaca-se também a prata em forma de nitrato de prata com a quantidade de 10g 

sendo letal ao homem, níquel que é carcinogênico e o cobre presente em vários componentes 

eletrônicos, pode causar cirrose hepática e o bário constituinte do painel frontal do CRT, pode 

ocasionar inchaço do cérebro, fraqueza muscular, danos do coração, no fígado e no baço.  

As Placas de Circuito Impresso (PCI) fazem parte de todos os equipamentos 

eletrônicos e sua composição é bastante variada, contendo polímeros, cerâmicos e metais. A 

quantidade de metais, em especial o cobre, torna essas sucatas uma matéria-prima muito rica 

do ponto de vista econômico.  

É apresentado na Tabela 8 informações sobre substâncias que podem causar danos à 

saúde. (Diretivas 2002/96/CE e 2002/95/CE).  

 

Tabela 8- Toxicologia de REEE 

 

 
Fonte: O autor, adaptado do manual de gerenciamento de resíduos sólidos. (RESOL) 
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2.6 LOGÍSTICA REVERSA E A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

2.6.1 Evolução do conceito de logística reversa  

 

Rogers e Tibben-Lembke (1999) definem a LR como: O processo de planejamento, 

implementação e controle da eficiência e custo efetivo de matérias-primas, inventário em 

processo, produtos acabados e informações correspondentes do ponto de consumo para o 

ponto de origem com a finalidade de recapturar valor ou descartar apropriadamente. 

Ginter e Starling (1978) introduzem o conceito de canais reversos de distribuição 

como solução para a destinação de resíduos.  

No início da década de 1990, Wheeler (1992) foi um dos primeiros autores a 

apresentarem o conceito da remanufatura em alinhamento com as políticas ambientais que 

consiste nas etapas de: reparo ou manutenção, recondicionamento, remanufatura, 

canibalização e reuso (Stahel; Jackson, 1993 e Andreu, 1997). 

Outros autores, como Thierry et al., (1995) e Thierry (1997), propõem que a 

remanufatura seja definida como o conjunto de atividades em processos industriais a partir 

das quais um determinado produto pós-consumo recupera suas funcionalidades e aparência, 

recuperando parte (ou todo) seu valor e reduzindo impactos ambientais. 

A LR, num primeiro momento, limitava-se à implantação de mecanismos de 

movimentação, no sentido reverso, das mercadorias; mais tarde, ela passou a atuar nos fluxos 

de produtos não conformes e no reprocessamento de produtos pós-consumo, em atendimento 

a padrões de qualidade (Ballou, 2001). De acordo com Adlmaier e Sellitto (2007), a LR 

procura dar destinação a resíduos sólidos gerados por atividades industriais ou domiciliares 

que inclui reaproveitamento, reciclagem, remanufatura, recondicionamento e descarte 

adequado de bens.  

De acordo Revlog (2009), a LR está relacionada às atividades de coletar, desmontar e 

processar produtos usados ou partes de produtos, de modo a assegurar uma recuperação, do 

ponto de vista ambiental. 

Leite (2009) define LR como: 

A área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as 

informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-

consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de 

distribuição reversos, agregando-lhes valores de diversas naturezas: econômico, de 
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prestação de serviços, ambiental, legal, logístico, de imagem corporativa, dentre 

outros. 

Segundo Leite (2009) a LR de pós-venda se enquadra na área do planejamento da 

operação e do controle do fluxo físico e das informações logísticas correspondentes de bens 

de pós-venda, sem uso ou com pouco uso, que por diferentes motivos retornam aos diferentes 

elos da cadeia de distribuição direta. Esses produtos retornam por vários motivos, sejam eles 

comerciais, por erro no momento da emissão do pedido, garantia, defeitos de fabricação, de 

funcionamento ou até por danos causados no transporte.  

Para Barker e Zabinsky (2011), o objetivo da LR é de recuperar parte do valor 

original ainda remanescente no bem, se possível, de uma forma ambientalmente correta e 

socialmente justa.  

Para Roger et al. (2012), a LR vem sendo definida como o processo de planejar, 

implementar e controlar o fluxo de retorno de materiais já vendidos e não usados ou já 

consumidos, de forma eficiente e rentável, com o propósito de recuperar uma parte do seu 

valor, ainda existente, ou ao menos promover um descarte ambientalmente correto. O Ciclo 

da Logística Reversa (Figura 24) é apresentado desde às matérias-primas virgens até as 

indústrias de reciclagem.  

 

 
Figura 24 - Ciclo da Logística Reversa 

Fonte: O autor. 
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Vale a pensa ressaltar que, segundo Charisios Achilas et al., (2010), o custo do 

transporte representa um importante elemento para qualquer cadeia de suprimentos reversa.  

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define LR como: 

“Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto 

de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada” 

Entendem-se por destinação final ambientalmente adequada as alternativas de 

reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético ou ainda 

outras formas de destinação, desde que autorizada pelos órgãos competentes, como os que 

compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). A PNRS reúne o conjunto de 

princípios e objetivos com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente 

adequado dos RS e tornou obrigatória a LR desses equipamentos, ou seja, sua reinserção na 

cadeia produtiva ou destinação final adequada. (Ministério do Meio Ambiente) 

 

2.6.2 Aspectos da regulamentação ambiental no Brasil 

 

Durante a década de 1980 e a primeira metade da década de 1990, a Política 

Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei n° 6.938/1981, consolidou-se como o 

principal marco regulatório a tratar do gerenciamento ambiental do país. As primeiras 

iniciativas legislativas para a definição de diretrizes à área de resíduos sólidos surgiram na 

década de 80 com a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938), criando o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SINAMA). A lei, aprovada ainda durante o período do governo militar, mostrou-se um 

instrumento moderno e inovador em relação aos padrões ambientais então vigentes na 

América Latina. Ainda assim, as menções no texto da lei ao desenvolvimento 

socioeconômico, à segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana refletem não 

apenas as perspectivas de proteção e de desenvolvimento sustentável. 

A Política Nacional dos Recursos Hídricos, estabelecida pela Lei n° 9.433/1997 

foram regulamentados os mecanismos de gestão dos recursos hídricos e de prevenção da 
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poluição decorrente do lançamento de esgoto e resíduos (líquidos ou gasosos) em corpos 

hídricos.  

A Lei n° 9.605/1998, conhecida como a Lei de Crimes Ambientais, regulamenta a 

aplicação de sanções e multas (proporcionais ao dano causado) para os responsáveis por 

impactos ambientais e considera a pessoa física como responsável pelo impacto ambiental 

decorrente de atividade industrial.  

A regulamentação a respeito da inclusão da associações e cooperativas de catadores 

de materiais recicláveis no processo de gerenciamento de resíduos em larga escala 

representou uma evolução. A partir dessa lei, o Movimento Nacional de Catadores de 

Materiais Recicláveis (MNCR) encontrou legitimidade para atuar através da regularização das 

associações cooperativas. 

A Tabela 09 apresenta um resumo das políticas acerca do meio ambiente até a 

existência da PNRS. 

 

Tabela 09 - Políticas e Legislações nacionais acerca do meio ambiente 

Lei Data Resumo 

Política Nacional de Meio Ambiente -

Lei nº 6.938 
31/8/1981 

Estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 

criando o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Política Nacional de Saúde: Lei 

Orgânica da Saúde nº 8.080 
19/9/1990 Regulamenta o Sistema de Saúde 

Política Nacional de Recursos 

Hídricos: Lei nº 9.433 
8/1/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos 

Lei de Crimes Ambientais: Lei nº 

9.605 
12/2/1998 

Define os crimes ambientais e responsabilidade penal 

e administrativa 

Política Nacional de Educação 

Ambiental: Lei nº 9.795 
27/4/1999 

Dispõe sobre educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental  

Estatuto das Cidades: Lei nº 10.257 10/7/2001 

Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal e estabelece diretrizes gerais da política 

urbana. 

Política Nacional de Saneamento 

Básico: Lei nº 11.445 
5/1/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico e dá outras providências 

Política Nacional de Resíduos 

Sólidos: Lei nº 12.305 
2/8/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos  

Fonte: o autor, adaptado de SIRVINSKAS, 2010; BARTHOLOMEU e CAIXETA-FILHO, 2011. 

 

Dentre os principais impactos da PNRS em relação às empresas, destaca-se a 

obrigatoriedade de estruturação e implementação de sistemas de LR, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 



84 

 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos, por parte dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes dos seguintes produtos: 

 

1. Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; 

2. Pilhas e baterias; 

3. Pneus; 

4. Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

5. Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e 

6. Eletroeletrônicos e seus componentes.  

 

Para a PNRS (BRASIL, 2010), a disposição final ambientalmente adequada é a 

distribuição ordenada de rejeitos em aterros sanitários, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 

impactos ambientais adversos. De acordo com o art.21 da PNRS, a implantação da LR pode 

ser realizada por meio de três instrumentos: acordos setoriais, regulamentação e termos de 

compromisso. As alterações no poder público, empresas, catadores e população após a 

implementação da PNRS são apresentadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10 Alterações no poder público, empresas, catadores e população com a PNRS 

Esferas Antes Depois 

Poder 

Público 

Pouca prioridade para a questão do lixo 

urbano onde municípios destinava os 

dejetos para os lixões. 

Municípios devem traçar planos para gerenciar os 

resíduos e os lixões passam a ser proibidos com a 

criação de aterros. 

Sem aproveitamentos de resíduos 

orgânicos 
Municípios devem instalar a compostagem 

Falta de organização. 

Municípios devem incentivar a participação dos 

catadores em cooperativas a fim de melhorar suas 

condições de trabalho. 

Empresas 

Inexistência de regulação sobre os 

investimentos privados na administração 

de recursos.  

Legislação prevê investimentos de empresas no 

tratamento de resíduos.  

Desperdícios de materiais e falta de 

processos de reciclagem e reutilização 

A reciclagem e reutilização passam a fazer parte 

da empresa no processo de economia de novas 

matérias-primas e gerando inclusive, renda para o 

setor. 

Catadores 

Manejo dos resíduos feito por 

atravessadores 

Catadores tendem a se filiar em cooperativas e 

buscar a eliminação desses atravessadores que 

prejudicam sua ascensão financeira. 

Informalidade e sem qualificação dos 

catadores 

Cooperativas buscam parcerias com empresas e 

prefeituras para realizar a reciclagem em busca 

também de treinamentos dos catadores para 

melhorarem a produtividade. 

População Separação inexpressiva de coleta de 

resíduos e falta de informação 

População passa a separar o resíduo na residência 

e campanhas educativas surgem de forma que a 
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coleta seletiva será expandida. 

Fonte: O autor. 

 

Por outro lado, as alternativas de destinação de resíduos são passíveis de serem 

incluídas nas cadeias que compõem a LR e de ciclo fechado. Alguns pontos importantes da lei 

da PNRS:  

1. Acordo Setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e 

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 

implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto; 

2. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 

atribuições dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos pela minimização do volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, 

bem como pela redução dos impactos causados à saúde humana e à qualidade 

ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei; 

3. Logística. Reversa: 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 

final ambientalmente adequada; 

4. Coleta seletiva: - coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição; 

5. Ciclo de Vida do Produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do 

produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo 

e a disposição final; 

6. Sistema de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR: tem como 

objetivo armazenar, tratar e fornecer informações que apoiem as funções ou 

processos de uma organização. Essencialmente é composto de um subsistema 

formado por pessoas, processos, informações e documentos, e um outro composto 

por equipamentos e seus meios de comunicação; 

7. Catadores de materiais recicláveis: diversos artigos abordam o tema, com o 

incentivo a mecanismos que fortaleçam a atuação de associações ou cooperativas, o 

que é fundamental na gestão dos resíduos sólidos; Planos de Resíduos Sólidos: O 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos a ser elaborado com ampla participação social, 
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contendo metas e estratégias nacionais sobre o tema. Também estão previstos planos 

estaduais, microrregionais, de regiões metropolitanas, planos intermunicipais, 

municipais de gestão integrada de resíduo sólido e os planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos.  

2.6.3 Aspectos e motivações na implantação da logística reversa  

 

Segundo Leite (2003), a LR é redefinida ao longo do tempo em função do crescente 

importância na estratégia de sustentabilidade e competitividade empresarial e identifica os 

aspectos motivadores para sua implementação como: 

 a revalorização econômica de componentes e materiais; 

 a prestação de serviços a clientes e consumidores finais; 

 a proteção da imagem e corporativa ou da marca; e 

 o cumprimento da legislação. 

 

Entretanto, a implantação da LR apresenta desafios como: o custo logístico do 

retorno de produtos pós-consumo ou resíduos perigosos; a localização pulverizada dos pontos 

de descarte e unidades de triagem, o que compromete a eficiência da coleta e processamento; 

a qualidade dos produtos pós-consumo coletados contaminados com impurezas ou material 

residual, a localização dos centros de reciclagem como aspecto facilitador ou comprometedor 

no planejamento das rotas de coleta e entrega; e a especificação dos centros de reciclagem por 

tipo de material como forma de garantir o foco dos processos desenvolvidos.  

Adicionalmente, atendimento a legislações, a criação de imagem corporativa 

favorável e assunção de responsabilidades socioambientais têm sido estimuladores de práticas 

reversas na indústria.  

Uma decorrência positiva de práticas reversas foi o aumento da vida útil de aterros e 

a diminuição da incineração como prática de destinação final (SARKIS et al., 2010; 

POKHAREL e MUTHA, 2009).  

 

2.6.4 Fluxos nos sistemas de logística direta e reversa 

 

O sistema produtivo tem início a partir da obtenção da matéria-prima a ser 

processada. As matérias-primas podem ser classificadas como naturais (madeira, água e 
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minerais), compostas (compósitos, fibras e aglomerados), maciças metálicas (ferrosa e não 

ferrosa) e maciças não metálicas (cerâmicas, polímeros e semicondutores). Os recursos ou 

matérias-primas naturais podem ser classificados como renováveis e não renováveis. O 

conceito de sustentabilidade reside, entre outros aspectos, na priorização do uso de recursos 

renováveis e na reciclagem dos resíduos, subprodutos, materiais secundários e coprodutos.  

Gomes e Ribeiro (2004), afirmam que a logística de fluxos de retorno, ou LR, visa à 

eficiente execução da recuperação de produtos e tem como propósito a redução, a disposição e 

o gerenciamento de resíduos tóxicos e não tóxicos.  

De acordo com Novaes (2004), a LR cuida dos fluxos de materiais que se iniciam 

nos pontos de consumo dos produtos e terminam nos pontos de origem, com o objetivo de 

recapturar valor ou de disposição final.  

Tradicionalmente, os sistemas logísticos preocupavam-se apenas com a integração e 

otimização do fluxo de informação a alocação de recursos, a distribuição, a embalagem o 

manuseio de materiais das empresas para o mercado (Rodrigue et al., 2001). Com o conceito 

de LR, os sistemas logísticos passaram a ser considerados uma ferramenta de apoio ao 

gerenciamento ambiental. 

De acordo com Leite (2009), os canais de distribuição reversos de pós-consumo são 

constituídos pelo fluxo reverso de uma parcela de produtos e de materiais originados do 

descarte de produtos, depois de finalizada sua utilidade original, para que, de alguma maneira, 

retornem ao ciclo produtivo. A vida útil de um produto é o tempo compreendido entre sua 

produção e o momento do seu descarte. A partir daí, pode ocorrer a extensão de sua vida útil 

por meio do reuso ou por meio da coleta seletiva.  

Segundo Daher et al., (2004), a diferença entre os sistemas logísticos com fluxo 

direto (logística direta) e o fluxo reverso (LR) é que o primeiro possui o sistema de produção 

puxado (pull system) e segundo o sistema de produção empurrado (push system).  

Na logística direta, a obtenção de insumos é previsível e depende da quantidade e dos 

tipos de produtos a serem produzidos, enquanto na LR, a produção é prioritariamente 

empurrada" (push) pela disponibilidade de materiais coletados a partir de produtos pós 

consumo. Portanto, o grau de incerteza de disponibilidade de insumos é maior nas cadeias 

reversas, em que não se pode prever com precisão e antecedência, a quantidade de matéria-

prima a ser recebida dentro de determinado período e conforme as especificidades requeridas 

pelo processo produtivo.  
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 Os resíduos podem voltar ao ciclo produtivo por diferentes canais (TEIXEIRA e 

BIDONE, 1999; BEULLENS, 2004; GUIDE e WASSENHOVE, 2001). 

1. Reciclagem: compreende os materiais constituintes dos bens retornados que possam 

ser extraídos e separados industrialmente, transformando-se em matérias-primas 

secundárias para novos produtos na mesma ou em outra indústria (p. ex.: papéis, 

vidros, metais); 

2. Reaproveitamento: compreende os bens retornados que ainda possuam vida útil ou 

possam ser adaptados ou transformados, podendo ser revendidos ou reaproveitados 

diversas vezes, sempre próximos da forma original (p. ex.: eletrodomésticos, 

veículos, equipamentos);  

3. Remanufatura: compreende os bens que, por defeito técnico ou estético ou perda de 

valor comercial, voltam ou do próprio controle de qualidade da empresa ou até 

mesmo do varejo para a manufatura, a fim de serem reconstruídos (p. ex.: 

eletrodomésticos, móveis, calçados, computadores);  

4. Rejeitos: caso nenhuma das alternativas acima seja possível, ao menos uma 

disposição final adequada deve ser provida, seja em aterros, seja em incineradores.  

 

2.6.5 Etapas do sistema de LR de REEE 

 

As etapas primárias de coleta, triagem e desmontagem agregam valor ao resíduo e 

possibilitam a sua venda. Por esse motivo, empresas de grande porte tem investido na LR de 

seus próprios produtos. As etapas de um SLR consistem: 

  

Etapa 1: Coleta 

Os volumes de resíduos coletados ou recebidos por fontes geradoras servem como 

indicadores para avaliação da viabilidade econômica e sustentabilidade da LR. A 

identificação de melhores rotas para o deslocamento de carga de materiais pós-consumo dos 

pontos de coletas e o conhecimento técnico para distinção entre diversos de produtos de 

REEE compõem a fase da coleta. Deve-se considerar que para uma construção da cadeia 

logística de baixo carbono, determinar rotas ótimas torna-se essencial no intuito de reduzir a 

dispersão de poluentes na atmosfera. Resíduos que são coletados ou recebidos em pequenas 

quantidades e com grande intervalo de tempo entre recebimento podem ser economicamente 
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inviáveis, enquanto resíduos movimentados em larga escala tendem a ser mais viáveis e ter 

maior aceitação no mercado de reciclagem.  

 

 

Etapa 2: Teste 

Consiste na avaliação de possibilidade de reuso de determinado produto mesmo após 

sua descaracterização, mas antes de sua desmontagem. O reuso implica no prolongamento da 

vida útil de produtos pós-consumo e, por isso, é considerado uma prática desejável de 

destinação. Para que essas características possam ser determinadas, equipamentos e materiais 

pós-consumo precisam ser testados, como por exemplo, os REEE que precisam de corrente 

elétrica para funcionarem. 

 

Etapa 3: Desmontagem de produtos e componentes 

A análise, o projeto e a gestão da cadeia reversa podem ser mais complexas do que a 

cadeia direta. Enquanto a cadeia direta considera a entrada, processamento e distribuição de 

produtos e serviços, na cadeia reversa parte-se do pressuposto de que determinados tipos de 

resíduos podem, subsequentemente, servir como insumos podendo ser considerados para 

outras finalidades como:  

(a) restauração de partes, peças e componentes; 

(b) desmontagem priorizando o reprocessamento por intermédio de reciclagem, 

remanufatura, reuso ou outra forma de reinserção na cadeia produtiva; e 

(c) destinação por meio da incineração ou disposição final em aterros.  

 

A desmontagem, do inglês disassembling, de tubos de raios catódicos (CRT) 

representa riscos de contaminação e dano ambiental. Por isso, para esses casos, é fundamental 

a manutenção da integridade dos produtos até a sua destinação final. Quando produtos 

retornados após o consumo, a etapa relevante é a desmontagem que pode agregar ou reduzir 

valor de materiais e componentes. Há produtos pós-consumo que requerem maior capacitação 

técnica e conhecimento do produto na desmontagem, como é o caso de geladeiras que podem 

liberar poluentes gás CFC (clorofluorcarbono), assim como a desmontagem de tubos de raios 

catódicos (CRT) que representam riscos de contaminação e dano ambiental. 

 

Etapa 4: Separação, segregação ou triagem:  
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Essa etapa consiste na separação para acondicionamento e posterior destinação de 

diferentes materiais separados por tipo, com vistas a agregar valor aos mesmos. A agregação 

dos materiais, por sua vez, permite a composição de lotes mínimos de produção, que tornem o 

processamento economicamente viável. É notório que um planejamento adequado da 

produção com ponto de pedido e cálculo do lote econômico tornar-se-á uma decisão mais 

eficiente e eficaz. 

 

Etapa 5: Destinação 

Conforme o tipo, quantidade, localização e respectivos requisitos legais, o material é 

avaliado e encaminhado para uma destinação adequada. As possibilidades de destinação são: 

 

 Reuso 

 Recondicionamento (manutenção de partes e peças), 

 Canibalização (desmontagem e retirada de peças e componentes para 

aproveitamento em outros equipamentos), remanufatura (desmontagem, 

recondicionamento e revenda de partes, peças e equipamentos), reciclagem e 

incineração.  

 

Etapa 6: Disposição Final 

Os produtos ou materiais que não apresentam qualquer funcionalidade ou 

possibilidade de reinserção na cadeia de suprimentos são encaminhados para aterros. Essa é 

uma solução que deve ser adotada após consideração das alternativas de destinação: reuso, 

reciclagem, remanufatura e recondicionamento.  

Leite (2009) desenvolve um modelo para a aplicação do fluxo reverso onde aborda as 

condições essenciais para o fluxo reverso se estabeleça:  

 Remuneração em todas as etapas reversas, onde a lucratividade obtida permite 

satisfazer os interesses econômicos dos diversos agentes. 

 Qualidade dos materiais reciclados sem contaminações  

 Escala econômica das atividades, de forma que a demanda devem ser 

suficientes e apresentar constância no tempo, de modo que garantam as 

atividades em escala econômica e empresarial. 
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Leite (2003), afirma que esses bens ou materiais transformam-se em produtos 

denominados de pós-consumo e podem ser enviados a destinos tradicionais, como a 

incineração ou os aterros sanitários, considerados meios seguros de estocagem e eliminação, 

ou retornar ao ciclo produtivo por meio de canais de desmanche, reciclagem ou reuso em uma 

extensão de sua vida útil.  

A LR promove o retorno dos materiais ao ciclo produtivo (Figura 25). 

 

 
Figura 25 - Fluxo dos canais reversos 

Fonte: LEITE, 2009. 

 

 

2.6.6 Os Impactos do Triple Bottom Line nos SLR da cooperativa 

 

Os sistemas logísticos têm o propósito de aumentar a eficiência dos processos 

produtivos e de distribuição por meio da redução do tempo e custo de execução (produção, 

transporte, distribuição) e garantia de níveis de serviço. A Tabela 11 apresenta impactos e/ou 

benefícios nos três pilares da sustentabilidade relacionados à implantação de SLR. 
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Tabela 11. Impactos do 3BL no SLR 

Econômico Social Ambiental 

Congestionamentos (tempo de ida e 

volta) – Perda de produtividade 

Congestionamento 

prejudicando o transporte de 

passageiros impactando no 

lado social 

Gases do efeito estufa 

(GEE) que causam 

mudanças climáticas 

Maior retorno ao mercado de matéria-

prima oriundas da reciclagem de REEE 
Geração de empregos formais 

Redução de casos de 

descarte incorreto de 

REEE 

Fortalecimento da indústria de 

reciclagem em função da demanda 

Fortalecimento da associação 

de catadores gerando 

oportunidades 

Melhoria na qualidade dos 

serviços de reciclagem 

Desenvolvimento e/ou conhecimento 

de tecnologia para o tratamento 

econômico dos resíduos em todo o seu 

ciclo de vida (descarte, desmontagem, 

separação e reciclagem) 

Promoção de uma maior 

conscientização da população 

quanto às questões ambientais 

relativo aos REEE 

Maximização da vida útil 

dos aterros sanitários 

Desperdícios de recursos (km/l) por 

uma roteirização mal planejada 

Ferimentos e morte resultantes 

de acidentes de tráfego 

Uso de combustíveis 

fósseis não renováveis 

Custo de Manutenção do modal  
Deterioração de infraestrutura 

(ruas) 

Minimização da extração 

de matéria-prima virgem 

com o reaproveitamento 

dos resíduos  

Custo Manutenção  

Impactos prejudiciais à saúde 

da população com emissão de 

(CO2) 

Contaminação dos lençóis 

freáticos, Impactos sobre o 

ecossistema (solo), 

Relacionam-se com o custo da 

produção, por necessidade de 

adaptação dos produtos e processos 

Publicidade como empresa 

socialmente responsável 

Efeito da PNRS que torna 

a LR mandatória e os 

materiais são reutilizados 

ou reciclados  

Green Supply Chain Management e 

Low Carb Supply Chain Management 

Busca por aperfeiçoamento 

educacional 

Imagem corporativa ou 

marca (como empresas 

ambientalmente corretas) 

A implantação da norma ISO 14000, 

ISO 9001, ISO OHSAS 18000, ISO 

26000 tem impacto no desempenho 

financeiro das organizações 

A implantação da norma ISO 

OHSAS 18000, ISO 26000 

tem impacto no desempenho 

financeiro das organizações 

A regulamentação 

ambiental com a 

implantação da norma ISO 

14000 

Custo da Infraestrutura  

Minimização dos 

problemas de saúde 

causados pelo manuseio 

incorreto de REEE 

Geração de empregos com renda para 

catadores 
Respeito aos direitos humanos  

Emissão de gases tóxicos 

como: CO2, CH4, CO, 

NH3, H2S entre outros 

(gases tóxicos) 

Redução do gasto de energia em geral Respeito às leis trabalhistas  
Segregação dos resíduos 

com destinação correta 

Responsabilidade compartilhada 
Responsabilidade 

compartilhada 

Responsabilidade 

compartilhada 
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Fonte: O autor, adaptado de FULLER e ALLEN, 1995; COELHO, 2010. 

 

Há um interesse crescente no impacto ambiental das atividades organizacionais. 

(AREF AGAHEI HERVANI, 2017). Segundo Srivastava (2006), há ao menos três 

importantes razões para que empresas industriais invistam em LR: construção de imagem 

corporativa pela preocupação socioambiental; novas fontes de matérias-primas mais baratas e, 

atendimento à legislação.  

Um elemento presente em cadeias reversas de recuperação de valor de resíduos é a 

cooperativa de reciclagem que são associações de trabalhadores, geralmente oriundos de 

camadas mais vulneráveis da população que, apoiadas pelo poder público, coletam, recebem, 

separam, processam, embalam e retornam itens aos ciclos produtivos industriais. As 

cooperativas desempenham papel social junto a comunidades de baixa renda, por oferecerem 

alternativas de emprego e renda, e papel ambiental, por contribuir para a redução da pressão 

sobre aterros sanitários e incineração de resíduos sólidos urbanos.  

Em relação ao impacto do transporte com emissões de poluentes na atmosfera, o 

gestor ambiental deve elaborar indicadores para a tomada de decisão.  

No pilar social, pode-se mensurar a evolução da renda dos colaboradores e número 

de empregos gerados assim como capacitação técnica na comunidade local.  

No pilar ambiental, as cadeias reversas podem ser avaliadas por meio do 

monitoramento das emissões de poluentes na atmosfera, consumo energético e consumo de 

água, relacionados à gestão de recurso e de resíduos. Em relação aos indicadores de 

desempenho econômico, pode-se mensurar pelo volume de RSU processados ao longo tempo 

e os custos operacionais inerentes ao processo produtivo. 

De acordo com Jesus et al. (2016), sob o ponto de vista financeiro, existe o custo 

relacionado ao gerenciamento do fluxo reverso, que se soma aos custos e compra de matéria-

prima, de armazenagem, transporte, estocagem e de produção e que sempre deve ser levado 

em consideração.  

A ABELPRE apresentara um estudo em que país precisa investir R$ 11,6 bilhões até 

2031 na infraestrutura para universalizar a destinação final adequada dos resíduos sólidos e 

acrescentar ainda o valor de 15,59 bilhões ao ano para custear a operação e manutenção das 

plantas que serão construídas, mostrando que o país investe pouco em infraestrutura e 

saneamento – uma média de 2,2% do PIB ao ano – e que há espaço para aumentar a 

participação privada no setor de resíduos sólidos, através de contratos de Parceria Público-
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Privada (PPP), que permitem soluções de longo prazo, com investimentos em infraestruturas e 

soluções avançadas. 

 

 

 

 

3.ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

 

O Portal de Periódicos da CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do 

Nível Superior) foi lançado em 11 de novembro de 2011, sendo uma biblioteca virtual que 

reúne e disponibiliza para as instituições de ensino e pesquisa no Brasil produções científicas, 

oferecendo acesso a textos completos disponíveis em publicações periódicas, internacionais e 

nacionais, com diferentes bases de dados, cobrindo todas as áreas do conhecimento. A 

pesquisa foi realizada na base de dados ISI (Web of Science) destacando as publicações de 

2007 a 2017, onde houveram maior demanda pelo tema que é incipiente e merece destaque.  

A pesquisa com as strings “REVERSE LOGISTICS” resultaram em 2.082 artigos e 

com as strings “WEEE” OR” E-WASTE” OR “WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC 

EQUIPMENT”, resultaram em 2.731 artigos.  

Entretanto, ao usar o conectivo “AND”, ou seja, a junção dos dois temas, foram 

encontradas 106 publicações. O gráfico 14 apresenta a cronologia dos artigos publicados. 

Observa-se que a partir de 2014, houve um aumento na quantidade de publicações. 

 
Gráfico 14. Número de publicações entre 2007 e 2017 na base ISI 

Fonte: Elaborador pelo autor 
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O gráfico 15 apresenta a cronologia referente às citações. É observado que houve um 

aumento de mais de 100% entre os anos de 2014 e 2015. 

  
 

Esses aumentos expressivos tanto no número de publicações quanto no número de 

citações, demonstra o interesse da academia científica em discutir cada vez a logística reversa 

com foco em REEE.  

As tabelas 12 e 13 representam as revistas/periódicos com o Fator de Impacto (F.I) e 

as categorias/temas respectivamente. 

Tabela 12. Revistas e periódicos apresentados na consulta a base de dados ISI 

REVISTAS E PERIÓDICOS ISSN F. I (2016) 

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 0959-6526 5.715 

JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT 0272-6963 5.207 

WASTE MANAGEMENT 0956-053X 4.030 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 0925-5273 3.493 

RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING 0921-3449 3.313 

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 0377-2217 3.297 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 0020-7543 2.325 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING 

TECHNOLOGY 

0268-3768 2.209 

WASTE MANAGEMENT & RESEARCH 0734-242X 1.803 

SUSTAINABILITY 2071-1050 1.789 

INTERNATIONAL JOURNAL OF LOGISTICS MANAGEMENT 0957-4093 1.610 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Tabela 13. Categorias apresentadas na consulta a base de dados ISI. 

CATEGORIAS QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES 

ENVIRONMENTAL SCIENCES 29 

ENGINEERING ENVIRONMENTAL 26 

OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE 24 

MANAGEMENT 19 

ENGINEERING MANUFACTURING 17 

ENGINEERING INDUSTRIAL 13 

GREEN SUSTAINABLE SCIENCE OF TECHNOLOGY 13 
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ENGINEERING ELECTRICAL AND ELECTRONIC 8 

Fonte: o autor, 2018 

 

Utilizando a mesma base de dados com as strings “REVERSE LOGISTICS” AND 

SUSTAINAB*”, resultou-se 478 artigos de 2007 a 2017. A string “SUSTAINAB*” pode ser 

tanto “sustainable” como “sustainabilty”.  

O gráfico 16 apresenta a cronologia dos artigos publicados. Entre os anos de 2014 e 

2017, houve um aumento cerca de 100% no número de publicações.  

  
Gráfico 16. Número de publicações entre 2007 e 2017 na base ISI 

Fonte: Elaborador pelo autor 

 

 

O gráfico 17 apresenta a cronologia do número de citações em que os anos de 2014 a 

2017 também obtiveram aumentos expressivos, passando de 532 citações para 2212 citações.   
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Gráfico 17. Número de citações entre 2007 e 2017 na base ISI 

Fonte: Elaborador pelo autor 

 

Em outra análise com as strings referente às cooperativas, catadores e resíduos, 

utilizou-seguintes: “COOPERATIVE*”; “COLLECTOR*”; “PICKER*” e “WASTE*” com 

as respectivas combinações. Foram publicados 207 artigos publicados e as citações 

totalizaram 1407. O gráfico 18 apresenta a evolução dessas publicações desde o ano de 2007 

até 2017.  

 

 
Gráfico 18. Número de publicações entre 2007 e 2017 na base ISI 

Fonte: Elaborador pelo autor 

 

O gráfico 19 apresenta a evolução das citações desde o ano de 2007 até 2017. 
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Gráfico 19. Número de citações entre 2007 e 2017 na base ISI 

Fonte: Elaborador pelo autor 
  

 

Todos os períodos pesquisados, desde o ano de 2007 até 2017, apresentaram aumento 

tanto no número de publicações assim como citações.  

A tabelas 14 e 15 representam as revistas/periódicos com o Fator de Impacto (F.I) e as 

categorias/temas respectivamente. 

 

Tabela 14. Revistas e periódicos apresentados na consulta a base de dados ISI 

REVISTAS E PERIÓDICOS ISSN F. I 

WASTE MANAGEMENT 0956-053X 4.030 

RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING 0921-3449 3.313 

HABITAT INTERNATIONAL 0197-3975 2.285 

WASTE MANAGEMENT & RESEARCH 0734-242X 1.803 

INTERNATION JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC  1660-4601 2.101 

ENVIRONMENT AND URBANIZATION 0956-2478 1.986 

SUSTAINABILITY 2071-1050 1.789 

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 0167-6369 1.687 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Tabela 15. Categorias apresentadas na consulta a base de dados ISI 



99 

 
CATEGORIAS QUANTIDADE 

ENVIRONMENTAL SCIENCES 66 

ENGINNERING ENVIRONMENTAL 41 

PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH 32 

ECONOMICS 26 

PLANNING DEVELOPMENT 25 

URBAN STUDIES 15 

GREEN SUSTAINABLE SCIENCE TECHNOLOGY 15 

Fonte: O autor,2018 

 

 

 

 

4.METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, são descritos os procedimentos utilizados no desenvolvimento deste 

trabalho, englobando os tipos de pesquisa, coleta e análise de dados, e as limitações do 

método. Para atender aos objetivos deste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada 

estruturou-se sobre quatro pilares: quanto a sua natureza, abordagem, objetivos e 

procedimentos técnicos (Figura 26). 
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Figura 26 - Metodologia de pesquisa 

Fonte: O autor. 

 

O método de pesquisa a ser utilizado é o Estudo de Caso. Esse método costuma ter 

um foco mais específico, de forma a explorar muitos temas e assuntos, mas de uma faixa 

muito direcionada de pessoas, organizações e contextos (GRAY, 2012), e devido à 

complexidade do objeto (GIL, 2010). 

A metodologia da pesquisa empregada é essencialmente qualitativa, por ter como 

foco diagnosticar o perfil de REEE em uma cooperativa e modelar o funcionamento da sua 

cadeia de LR desde a coleta até seu destino, identificando os atores envolvidos e, de cunho 

exploratório, por tratar de um tema onde não há tanto conhecimento sistematizado e 

acumulado sendo suportado por pesquisas bibliográficas, pesquisas documentais, de campo e 

por meio de entrevistas. 

 

 

4.1 QUANTO AOS FINS E AOS MEIOS 

 

4.1.1 Quanto aos fins 

 

Quanto aos fins, segundo conceitos de Vergara (2011), a pesquisa classifica-se como: 
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a) Descritiva, pois expões as características do fenômeno estudado, tendo como 

proposta identificar o perfil de RS na cooperativa, mapear a cadeia logística e 

descrever o processo desde as fontes geradoras dos REEE até o descarte. 

b) Pesquisa aplicada, devido a finalidade de resolver um problema concreto a partir de 

uma estrutura lógica da cadeia logística 

c) Pesquisa exploratória, por tratar do assunto de LR de REEE  

d) Pesquisa explicativa, porque busca esclarecer quais ações contribuem de alguma 

forma para a sustentabilidade em longo prazo do fluxo reverso dos resíduos sólidos. 

 

4.1.2 Quanto aos meios 

 

Quanto aos meios, segundo conceitos de Vergara (2011), a pesquisa deste trabalho é 

classificada: 

 Bibliográfica, por ser um estudo sistematizado, desenvolvido com base em materiais 

publicados em livros, revistas, artigos científicos e via pesquisas na internet; 

 De Campo, por meio de visitas técnicas nas empresas e realizada através da 

aplicação de entrevistas; 

 Estudo de caso, pois tem caráter de profundidade e detalhamento acerca das ações de 

cada empresa ou de cada elo específico sobre o tema. 

 

4.2 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

O estudo de caso foi realizado na Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente 

Ltda. (COOPAMA) em operação no município do Rio de Janeiro localizada no Bairro Maria 

da Graça com o objetivo de mapear sua cadeia logística reversa com foco em REEE.  

Para a construção da cadeia logística reversa, realizou-se visitas técnicas por toda a 

capilaridade que envolve a cooperativa, permeando desde as fontes geradoras de resíduos, que 

enviam os REEE para cooperativa, assim como os clientes da cooperativa ora denominados 

de  

 

intermediários ou aparadores, e por fim, as empresas recicladoras ou industriais que tem como 

fornecedor os aparadores, completando todos elos da cadeia logística.  
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Foram consultadas as tabelas elaboradas pelos funcionários da cooperativa que 

continham os dados diários da quantidade de resíduos por tipos, por cada cliente e com os 

respectivos preços de venda.  

As tabelas estavam armazenadas em um computador dentro da área de segregação de 

resíduos datadas do espaço amostral de compreendido entre 01 de janeiro de 2015 e 30 de 

dezembro de 2015.  

Com as informações, foi possível compilar as planilhas diárias e gerar uma planilha 

mensal. Após a consolidação mensal, identificou-se a quantidade de cada resíduo por cliente 

da cooperativa.  

Foram realizadas o total de duas visitas na cooperativa (COOPAMA), sendo uma no 

dia 04 de fevereiro de 2015 e outra no dia 14 de maio de 2015.  

No dia 26 de janeiro de 2015 foi enviado por e-mail perguntas prévias que foram 

abordadas no ato da entrevista, no intuito de preparar o presidente da COOPAMA, Sr. Luiz, 

acerca das questões para não criar qualquer constrangimento e tornar a entrevista 

desagradável. Além disso, fora enviado preliminarmente, por e-mail, um modelo de 

fluxograma com todos os elos que envolvem a cooperativa, permeando a fontes geradora, a 

própria cooperativa, o intermediário e o reciclador.  

O modelo é apresentado no APÊNDICE B com diversos grupamentos de RS. Nesse 

caso, apesar de preenchido todos, o foco é de REEE.  

O APÊNDICE C apresenta as questões relativas às entrevistas na COOPAMA.  

A entrevista durou 40 minutos baseada na discussão do e-mail ora respondido no dia 

06 de fevereiro de 2015. Em seguida, realizou-se visita às instalações da COOPAMA a fim de 

verificar o processo de recebimento dos resíduos/insumos e seu processamento de 

triagem/separação e diagnosticou-se os tipos de resíduos sólidos como papel, papelão, vidro, 

plástico, alumínio e de forma incipiente, os REEE. Esses resíduos são provenientes de 100% 

da Fábrica Verde. Dessa forma é apresentado todos os elos da cadeia com foco em REEE.  

Durante a entrevista, vale a menção que o diretor entrevistado se sentiu confortável, 

mas frisou que devo mencionar a palavra “favela” ao invés da palavra “comunidade”, que 

segundo ele, essa última foi “inventada” pela mídia para ficar “mais bonita”.  

 

Essa foi a reação ora apresentada. Na entrevista foram abordadas questões relativas 

à:  
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(i) a quantidade mensal e os tipos dos resíduos (insumos da cooperativa) e a possível 

existência de sazonalidade;  

(ii) identificação das empresas geradoras dos resíduos;  

(iii) identificação dos clientes da cooperativa que são os aparadores, sendo esses, os 

fornecedores das empresas recicladoras;  

(iv) periodicidade de entrega de resíduos por modal rodoviário e, (v) localização dos 

pontos de coleta.  

 

Para traçar um diagnóstico completo, realizou-se inicialmente uma visita a Fábrica 

Verde para entender todo seu processo de produção e destino de REEE.  

Em 15 de setembro de 2015 e 04 de dezembro de 2015, já havia realizado visitas 

para conhecer o projeto FV.  

Entretanto, após estar ciente que a COOPAMA recebia REEE da FV, fora realizado 

outra visita técnica na Unidade da Tijuca, situada na Rua Oscar Pimentel, 80, morro do 

Chacrinha, com o Gerente da Unidade Sr. Alisson e na Unidade Rocinha localizada na 

Estrada da Gávea, 486, bloco 20 (Rua Casa da Paz), com a Sra. Rosana Reis. 

Em seguida, dando continuidade para diagnosticar e mapear todo o fluxograma da 

cadeia logística, uma nova visita é realizada na COOPAMA para obter mais informações 

acerca de seus fornecedores-clientes.  Sendo assim, é conhecido, uma das fontes geradoras de 

REEE. 

Com o intuito de mapear toda a cadeia logística reversa, é realizada visita técnica a 

empresa Essencis Soluções Ambientais, situada à Rodovia Rio-Teresópolis km 121,5 em 

Magé, no dia 15 de outubro de 2015, coordenada pelo gestor de manufatura reversa, Sr. 

Humberto.  

A visita técnica versou sobre a estrutura da empresa e entender o processo de triagem 

e separação dos resíduos, do processo de desmontagem, da prensagem e a posterior venda. Na 

visita, comentou-se sobre a destinação final dos resíduos perigoso como mercúrio e foi 

comentado que os mesmos são encaminhados para os aterros controlados conforme 

necessidades de seus respectivos clientes. 

Em seguida, para concluir todos os elos envolvendo a cooperativa, é realizada uma 

visita técnica no dia 03 de novembro de 2015 à empresa Lorene Sucat Davi Comércio de 

sucatas com objetivo de compreender e mapear a cadeia logística como um todo Essa empresa 

é situada na Rua Gerson Ferreira, número 255, no Bairro de Ramos. 
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A visita é coordenada pelo gerente operacional Sr. Welberth cuja empresa recebe 

somente os REEE já desmontados e tem como atividade principal exportá-los ou realizar a 

reciclagem dos mesmos para a venda.  

As visitas técnicas e a entrevista na cooperativa foram proveitosas em todos os elos 

da cadeia logística reversa, tendo como resultado o mapeamento da cadeia logística dos 

resíduos sólidos com foco em REEE, visto que esse tipo de investigação ainda é incipiente no 

Brasil e merece destaque.  

 

4.3 ANÁLISE DA COLETA DE DADOS 

 

A fase de coleta e análise dos dados é de grande importância na elaboração da 

pesquisa científica de forma que os resultados sejam os mais fidedignos.  

A análise realizada em uma pesquisa documental deve levar em consideração a 

natureza do texto para que sejam tiradas as conclusões de forma mais precisa.  

É importante que haja a seleção e análise preliminar dos documentos para conseguir 

reunir todo material para o estudo e, em seguida, interpretar as informações coletadas sobre o 

tema. 

Sendo a abordagem de natureza qualitativa, os dados coletados foram tratados 

através da análise de conteúdo, e em seguida, foram analisados os dados obtidos nas visitas 

técnicas com o diretor da unidade da COOPAMA, com o gerente da Unidade da Fábrica 

Verde, com o gerente de manufatura da Essencis Soluções Ambientais, e por último, com o 

gerente de compras da Lorene Sucat Davi Comércio de Sucatas Ltda. Sr. Welberth. 

Com a coleta dos dados e compilação dos mesmos por meio das visitas “in loco”, a 

cooperativa assim como as empresas da cadeia logística não apresentou dados sobre o valor 

de venda dos resíduos por se tratar de questões estratégicas em função das concorrências, 

assim como verificou-se uma dificuldade no processo técnico, especificamente relativo à 

desmontagem de monitores, visto que é necessário profissional qualificado para realização 

dessa atividade.  
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5 ESTUDO DE CASO  

 

5.1 OBJETO DO ESTUDO 

 

A Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente Ltda. (COOPAMA) iniciou suas 

atividades em janeiro de 2004 em três galpões cobertos com área de 1000 m
2 

da antiga 

Fábrica Hitachi Line (Figura 27), situada na Rua Miguel Ângelo número 385, no bairro Maria 

da Graça no município do Rio de Janeiro e o mapa google. (Figura 28). 

 
Figura 27 - Entrada da Cooperativa COOPAMA 

Fonte: O autor. 

 

 
Figura 12 - Mapa (Localização da Cooperativa COOPAMA) 

Fonte: Google. 

 

Pela localização geográfica, percebe-se que a cooperativa COOPAMA situa-se 

próxima a comunidade denominada de “Jacarezinho”. (Figura 29) 
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Figura 29 - Localização geográfica COOPAMA 

Fonte: Google. 

 

A cooperativa tem como objetivos receber os resíduos sólidos passíveis de serem 

reaproveitados ou reciclados conforme determina a PNRS, não promover a contaminação do 

meio ambiente, não gerar danos à saúde pública, evitar desperdício de recursos naturais nas 

atividades laborativas, auxiliar na consciência ambiental da sociedade, atuar na área de coleta, 

transporte, triagem, descaracterização e comercialização de resíduos sólido acondicionados 

para os atravessadores ou se possível, diretamente às indústrias. A identidade organizacional 

da cooperativa é composta por missão, visão e valor.  

A missão da cooperativa é gerar emprego, renda e inclusão social no município do 

Rio de Janeiro.  

A visão é fortalecer os empreendimentos solidários na sociedade, promover 

processos de ensino-aprendizagem com cursos e oficinas para garantir à autonomia dos 

catadores e, oferecer as condições necessárias para realizarem suas atividades de forma eficaz, 

eficiente e com segurança.  

O valor da empresa, comprometido com a produção de forma sustentável é ter 

condições necessárias para receber materiais recicláveis conforme determina a PNRS, ter 

comprometimento com o recebimento de materiais recicláveis e com o encaminhamento 

adequado para as indústrias de recicláveis, de modo a não promover contaminação do meio 

ambiente ou gerar danos à saúde pública, evitar desperdício de recursos naturais e auxiliar na 

consciência ecológica; aprimorar as atividades profissionais na área de coleta, transporte, 

triagem, reciclagem e comercialização de resíduos sólidos. 
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Destaca-se como parceiros da cooperativa as seguintes empresas: Fundação 

coordenação de projetos, pesquisas e estudos tecnológicos (COPPETEC), empresa subsidiária 

da Eletrobrás (FURNAS), Light, Ampla, Banco do Brasil (BB), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social do Comércio (SESC), Embrapa, Correios, 

Justiça Federal, INEA, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual (INPI), dentre outras.  

O setor administrativo é gerenciado pelo Diretor presidente, o Sr. Luiz Carlos 

Fernandes, a Diretora administrativa Anacheli de Castilho Marques e o Diretor financeiro 

Aldair Rodrigues Pontes e uma secretária. A Coopama conta com uma equipe técnica para dar 

suporte aos cooperados sendo constituída pela Sra. Nilza Gomes que é especialista em política 

públicas e gestão de projetos sociais, a Sra. Rosana Lopes, especialista em LR e a Sra. Valéria 

Borba do Nascimento, atuando como engenheira civil especialista em saúde pública.  

A estrutura organizacional (Tabela 16) é composta por 66 colaboradores, sendo 48 

com escolaridade de nível fundamental, com pró-labore entre R$:600,00 a R$:900,00 para 

uma carga horária de 44 horas semanais, sendo 1 hora de almoço, o que equivale a 7,8 

horas/dia. O fato é que a maioria não chega a receber um salário mínimo no mês.  

 

Tabela 16: Estrutura organizacional setorial da cooperativa 

Composição da estrutura organizacional por setores por atividades Número de funcionários 

Escritório (diretoria e secretária) 4 

Equipe Técnica 3 

Portaria 2 

Alimentação 3 

Faxina 2 

Transporte 4 

Serviços de triagem (papel/papelão/alumínio/plásticos) 31 

Serviços de triagem de metais/sucata 8 

Serviços de triagem de REEE 4 

Serviços com reciclagem de óleo* 5 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A cooperativa de catadores tem o papel importante na dinâmica da cadeia reversa sob 

o ponto de visto do 3BL, ou seja, referente ao tripé da sustentabilidade. Sob esses pilares, é 

destacado no âmbito social, os seguintes programas para a comunidade local.  

1. Projeto ser criança: Com a participação de cerca de 30 crianças, é realizado 

atividades arte-educativas com módulos de pintura, linguagens plásticas com 

manuseio de argila e atividades culturais, como visita ao Centro Cultural Banco do 

Brasil. São também celebradas datas comemorativas de festa de São João, Dia das 

mães e Natal para arrecadação de doações de brinquedos, roupas e alimentos não 

perecíveis. Esse projeto é patrocinado pela empresa Enjoy de moda feminina, 

varejista do Estado do Rio de Janeiro inaugurada no dia 10 de outubro de 2006. 

2. Projeto ser mulher: Promove atividades com cerca de 15 mulheres da comunidade 

com o objetivo de trabalhar a autoestima e desenvolver atividade profissional e 

rentável na confecção de bolsas, bordados e bijuterias (Figura 30), por meio da 

reutilização de resíduos têxteis doados pela empresa Enjoy.  

 

 
Figura 30 - Artesanato feito com resíduos de papelão 

Fonte: O autor. 
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3. Projeto pré-vestibular e inglês: Abrange adolescentes e adultos da comunidade com o 

objetivo de aprimorar os conhecimentos linguísticos e prepara-los um conhecimento 

a nível básico de inglês (Figura 31). 

 

 
Figura 31 - Alunos em sala de aula na COOPAMA 

Fonte: O autor. 

 

No tocante aos questionamentos do presente Estudo, sobre a análise do 3BL na 

cooperativa, que traz inúmeros benefícios. 

A COOPAMA desenvolve diversos trabalhos no desenvolvimento dos 

colaboradores. Antes, os fundamentos eram associados ao paradigma sustentável esperado 

pelas organizações, que antes visavam apenas o lucro (dimensão econômica), porém é 

considerado o planeta (dimensão ambiental) e as pessoas (dimensão social).  

A cooperativa pode ampliar suas atividades e promover a sustentabilidade de tal 

forma: 

 Ampliar market-share de REEE, que é ainda incipiente, porém pois trata-se de um 

mercado promissor visto que em seus componentes existem ouro e prata. 

 Incorporar a Sustentabilidade nos processos de gestão da organização; 

 Melhorar sua imagem perante à sociedade empresa  

 A instituição/empresa sustentável é a geradora de resultado econômico, ao mesmo 

tempo em que protege o meio ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas  

 A cooperativa é um agente de desenvolvimento contribuindo para a educação dos 

colaboradores  

 Treinar colaboradores para a desmontagem os EEE como por exemplo, televisores 

CRT. 
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 A descaracterização dos REEE contribuirá para uma economia de matérias-primas 

 Implantação de certificações ISO garantindo padronização na produção 

 Ganhos de competividade com redesenho de processos  

 Implantação de planejamento e controle da produção melhoraria a eficiência do 

processo produtiva da cooperativa 

 Planejar janelas de “entrega” com requisições de RS por meio de ferramentas de TI 

 Vender diretamente para a indústria eliminando os intermediários e elevando a receita  

 A questão ambiental deixa de ser vista como um ônus e passa a ser vista como uma 

oportunidade de a empresa obter vantagem competitiva 

 Na dimensão ambiental, a cooperativa atua na redução de desperdícios reduzindo a 

sobrecarga dos aterros sanitários e minimizando o risco de enchentes e a contaminação 

de lençóis freáticos por meio de elementos químicos nocivos presentes nos REEE. 

 Na dimensão social, a preocupação está voltada em combater ou reduzir a pobreza, 

promovendo a inclusão de trabalhadores que não tem a oportunidade de se 

recolocarem no mercado de trabalho. 

 Na dimensão econômica, voltado a geração de emprego e renda para seus associados. 

 A sustentabilidade econômica está diretamente ligada à sobrevivência do negócio, pois 

é a capacidade de provisionar e obter recursos  

 Promover a inclusão social de seus cooperados fomentando a alfabetização, visto que 

muitos cooperados(as) tem baixa escolaridade. 

 Treinamento/qualificação de profissionais na triagem, seleção e operação de máquinas 

como prensas excêntricas. 

 O catador passa a se conscientizar da importância de seu trabalho, pois possibilita a 

preservação do meio ambiente e ganhos potenciais na redução da extração de matéria-

prima, energia e água. 

 A responsabilidade social, deve estar diretamente ligada aos valores da companhia, 

sendo claro para os empregados, fornecedores e consumidores/clientes, bem como 

para a própria comunidade e para o governo.  

 A responsabilidade social são as ações das empresas que beneficiam a sociedade, 

preservando recursos ambientais e culturais, respeitando a diversidade e reduzindo a 

desigualdade social. 

 As condições de trabalho no lixão são precárias e desumanas, muitas vezes dividiam o 

mesmo espaço com animais estando sujeitos a contrair algum tipo de doença  
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 Na coopama, apesar de ter Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como botas, 

luvas, máscaras e protetores auriculares, alguns associados não utilizam EPIs com 

frequência, o que pode comprometer a saúde e o bem-estar dos trabalhadores.  

 

5.2 MAPEAMENTO DA CADEIA LOGÍSTICA DE REEE 

 

Com o objetivo de mapear todo a cadeia logística reversa de REEE na cooperativa de 

catadores, fez-se necessário identificar a(s) fonte(s) geradora(s), o(s) intermediário(s) e 

reciclador(es). A construção desse fluxo logístico envolve detalhar cada elo para um 

diagnóstico preciso, esquematizando em etapas como a coleta, o pré-tratamento e o 

tratamento final. A construção da cadeia LR denominada de sistemas logísticos reversos ou 

redes logísticas reversas, é complexa por se tratar de resíduos, tendo em vista que a demanda 

está atrelada ao ciclo de vida útil do produto. O diagnóstico da demanda de RSU da 

cooperativa caracterizados por tipo e em volume, é a startup para entender o funcionamento 

ao longo de toda a cadeia, quem são os atores envolvidos e traçar um fluxo de processo das 

etapas de coleta (fontes geradoras), de pré-tratamento (cooperativa e aparadores) e do 

tratamento final (indústrias) até aos aterros sanitários.   

Sendo assim, a relação fornecedor-cliente e cliente-fornecedor deve ser estreita para 

a construção de uma cadeia sustentável e com demanda contínua. Devido à sua complexidade, 

é necessário um diagnóstico detalhado desses elos para modelar a cadeia logística. A Figura 

32 apresenta o fluxo básico macro do processo produtivo da cooperativa (Figura 32). 

 
Figura 32 - Fluxograma do processo produtivo da cooperativa 

Fonte: O autor. 
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A logística de recebimento dos RSU é diária, sem programação de “janela” para a 

entrega, realizado 100% por modal rodoviário (caminhões). A cooperativa que possui um 

modelo VW 5140 tipos Deliveries ano 2010 com carroceria aberta. Apesar do fluxo de 

veículos intenso e do mau odor provenientes dos resíduos, não há registros de problema com a 

vizinhança. Seu descarregamento é realizado dentro dos galpões, que são despejados no chão. 

Os colaboradores realizam a triagem na esteira, separando-os e caracterizando-os.  

A Figura 33 apresenta a colaboradora na triagem de resíduos, a Figura 34 apresenta o 

colaborador na triagem sem o uso de qualquer EPI e a Figura 35 apresenta colaboradoras na 

esteira transportadora. Em seguida, os RSU são prensados para formação de fardos, 

embalados e armazenados para posterior expedição após a emissão do pedido de compra pelo 

cliente.  

 

 
Figura 33 - Colaboradora na triagem com o uso de luva 

Fonte: O autor 

 
Figura 34 - Colaboradores na triagem sem o uso de EPI 

Fonte: O autor. 
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Figura 35 - Colaboradoras na triagem de resíduos na esteira transportadora 

Fonte: O autor 

 

Em duas bancadas de ferro suportadas por tambores, acompanhou-se o processo de 

separação de resíduos plásticos em diversos tipos como o PEAD/PEBD (Polietileno de 

alta/baixa), o PET (polietileno tereftalato), o PP (polipropileno), o plástico filme branco e 

colorido e o PVC (cloreto de polivinila). Também foi observado a separação de resíduos de 

papéis como de jornais e embalagens Tetra Pak. Tal necessidade é em virtude de os valores 

de venda por Kg serem distintos.  

Além desses RSU, foi acompanhado o de REEE em que foram desmontados pelos 

colaboradores. A Figura 36 apresenta o galpão específico para descaracterização dos REEE. 

Durante a visita, verificou-se que os REEE estavam situados em bancadas limpas, com 

ferramentas apropriadas e organizada (Figura 37) cujo processo foi de retirar os plásticos 

provenientes de teclado, do mouse e de cabos. Além disso, faz-se necessário abrir o gabinete 

do computador para retirar a placa-mãe, Slots PCI (placas complementares), Central Process 

Unit (CPU) Memória RAM, Hard Disk (HD), Placa de Vídeo, Fonte, Drives óticos como CD 

e DVD.  Os cartuchos de impressora são vendidos para empresa locais que reutilizam para 

recarga.  

Nota-se que a praticidade e o manuseio na separação eram simples pelos cooperados, 

porém não havia nenhum procedimento setorial, folhas de instrução de processo assim como 

quadro de gestão à vista com indicadores de performance e certificação ISO 9001 e 14000. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cloreto_de_polivinila
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Figura13- Galpão para o projeto E-lixo 

Fonte: O autor 

 

 

 
Figura 14 - Descaracterização de REEE 

Fonte: O autor 

 

Diante da pluralidade de resíduos diagnosticados, dividiu-se em 5 grupos para um 

diagnosticado e análise detalhada das quantidades em kg vendidas/cliente e os preços médios 

(Tabela 17). O grupo 1 é constituído de papel/papelão, o grupo 2 de alumínio, o grupo 3 de 

plásticos, o grupo 4 de metais e vidros e o grupo 5, de resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos (REEE).   

A partir da estimativa mensal da produção da cooperativa, é possível realizar uma 

análise macro de sua viabilidade econômica arrecadado com a venda dos resíduos.  
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Entretanto, durante a entrevista, fora afirmado que a cooperativa é uma entidade sem 

fins lucrativos e autofinanciável, pois o faturamento é suficiente para cobrir apenas as 

despesas.  

A cooperativa tem como cliente a empresa Prainha Niterói, que é intermediária e 

fornece à empresa Klabin, voltado para o mercado de papel e celulose.  

Já no mercado de siderurgia e metalurgia, a cooperativa tem como clientes o Centro de 

Reciclagem Rio (CCR) que fornece em seguida, à empresa à Gerdau.  

No tocante ao ramo de resinas plásticas, a Coopama tem como cliente a empresa 

Plásticos Farias que vende para a empresa Econatura. Em relação ao quinto grupo, os REEE 

são provenientes da FV.   

A Figura 38 representa cada elo da cadeia logística reversa de resíduos.  

Figura 38 – Proposta metodológica para o mapeamento na cadeia logística de RSU 

Fonte: O autor. 

(1) Infonorte / InfoBarra (2) Ampla (3) Furnas/ INPI. 
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Tabela 17. Grupos de resíduos com os respectivos valores de venda por Kg 

GRUPO  MATERIAL R$/kg  

1 

Jornal 0,30 

Papelão 0,25 

Papelão Fardo 0,30 

Papelão Fardo Misto 0,25 

Revista 0,25 

Papel Branco II 0,50 

Papel Branco IV 0,30 

Tetra Pak 0,20 

2 

Alumínio Perfil 3,20 

Alumínio Bloco 2,00 

Alumínio. Chaparia 3,00 

Alumínio Lata 3,00 

Alumínio. Estamparia 3,50 

Alumínio Panela 3,50 

3 

PEAD- Polietileno de Alta Densidade (Branco) 1,40 

PEAD-Polietileno de Alta Densidade (Misto/Colorido 1,20 

PET (Tereftalato de Etileno) 1,70 

Polipropileno (PP) Misto/Colorido 0,85 

Polipropileno (PP) Branco 1,40 

Plástico Filme Branco 1,40 

Plástico Filme Colorido 0,80 

PVC Rígido 0,50 

PVC Mole 0,40 

4 

Metal 7,00 

Sucata ferrosa 0,28 

Aço Inox 1,70 

Cobre Misto 12,00 

5 REEE (oriundos unicamente da Fábrica Verde) X 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 39 apresenta o fluxo logístico por perfil de resíduo diagnosticado na cooperativa.  
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Figura 39 – Mapeamento dos RSU por categoria na cooperativa 

Fonte: O autor. 
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O Gráfico 20 representa a evolução mensal das vendas pela cooperativa e coeficiente 

de determinação, também denominado de r², que é uma medida de ajustamento de um modelo 

estatístico linear generalizado. 

 

 
Gráfico 20 - Quantidade total mensal de RSU vendidos em 2015 

Fonte: O autor. 

 

O total de venda é de 393.719.70 kg, considerando os inputs igual aos outputs. A 

Tabela 18 e a Gráfico 21 apresentam o quantitativo e o percentual (%) em Kg em cada grupo. 

 

Tabela 818. Quantidade de RSU por grupo 

GRUPOS DE RSU TOTAL (Kg) % POR CADA GRUPO 

1 250.353,50 63,59% 

2 14.134,00 3,59% 

3 83.988,00 21,33% 

4 37.284,30 9,47% 

5 7.959,90 2,02% 

TOTAL 393.719,70 100% 

Fonte: O autor. 
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Gráfico 21- Representa a participação em percentual (%) de cada grupo de resíduo 

Fonte: O autor. 

 

Destaca-se o grupo 1 e grupo 5 com maior e menor representatividade 

respectivamente. A Tabela 19 apresenta os cinco maiores clientes em kg, o percentual (%) em 

relação ao total, e relação percentual (%) entre os 5 maiores. 

 

Tabela 19.  Percentual de venda aos 5 maiores clientes 

Clientes da Coopama Quantidade (kg) % (total de RSU) % (entre os 5 maiores) 

Prainha 180.616,79 45,87 52,71 

Vaz de Caminha 92.352,71 23,46 26,83 

PRN 37.346,00 9,49 10,85 

Domingão 20.798,60 5,28 6,04 

Tuninho 13.108,50 3,33 3,81 

Total 344.222,60 100 100 

Fonte: O autor. 

 

Do total de 15 clientes diagnosticados, apenas 5 clientes (33,33%) correspondem a um 

volume de compra de 344.222,60 kg, ou seja, 87,43% do total. Os Gráficos 22, 23, 24, 25 e 

26 apresentam a evolução mensal do volume de compras e o coeficiente de determinação das 

cinco maiores empresas. 
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Gráfico 22. Evolução mensal da compra de RSU do cliente Prainha 

Fonte: O autor. 

 

 
Gráfico 23 - Evolução mensal da compra de RSU do cliente Vaz de Caminha 

Fonte: O autor. 

 

 

Gráfico 24 - Evolução mensal da compra de RSU do cliente PRN 

Fonte: O autor. 
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Gráfico 14 - Evolução mensal da compra de RSU do cliente Domingão 

Fonte: O autor. 

 

 
Gráfico 26 - Evolução mensal da compra de RSU do cliente Tuninho 

Fonte: O autor. 

 

 

Dentre os cinco maiores clientes, Prainha possui o maior coeficiente de determinação 

(r
2
) igual a 0,4339 e Domingão possui o menor coeficiente de determinação (r

2
) igual a 

0,0097. 

A cooperativa não recebe das FG de forma contínua os RSU para atender a demanda 

de seus clientes, justamente porque depende do fim de ciclo de vida do produto. Com o 

diagnóstico, permitiu-se identificar todos os tipos de resíduos por volume de venda e por cada 

cliente, além de entender por qual meio eles chegam à Coopama.  
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O Market-share de REEE é incipiente na cooperativa que tem como objetivo ampliar 

o percentual em relação aos demais grupos de resíduos. Na entrevista, é conhecido a Fábrica 

Verde (FV) como parceiro e fonte geradora de REEE para a Coopama.  

5.3 FONTES GERADORA DE RESÍDUOS 

 

Quando se trata de mapeamento da cadeia logística, o diagnóstico se torna amplo e 

desafiador. Para o presente trabalho, foi dividido em 5 grupos de resíduos e será explorado o 

quinto grupo correspondendo ao de REEE. 

 

5.3.1 Descrição da Fábrica Verde  

 

A Fábrica Verde (FV) é um projeto de reciclagem de REEE desenvolvido pela 

Superintendência de Território e Cidadania (STC) vinculado à Secretaria de Estado do 

Ambiente (SEA) do Estado do Rio de Janeiro criada em 2011. 

O projeto tem como objetivo o desenvolver iniciativas que incentivem à inclusão 

social em comunidade, capacitando jovens e adultos com cursos em montagem e manutenção 

de computadores gerando alternativas de renda.  

O projeto FV instalou-se no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio; na Rocinha, 

no Bairro da Gávea; e no morro da Chacrinha no Bairro da Tijuca. Não foram realizadas 

visitas na Unidade do Complexo do Alemão. 

Os alunos e os monitores recebem uma bolsa auxílio do projeto além de ajudar na 

capacitação profissional.  

A visita técnica realizou-se no dia 23/04/2015 coordenada pelo gestor, o Sr. Alisson 

Lima de Souza, cuja unidade está localizada na Rua Doutor Oscar Pimentel, Tijuca, Rio de 

Janeiro.  

Os resíduos não reaproveitados são destinados por exemplo às cooperativas. Desta 

forma, os Outputs da FV são os Inputs da Cooperativa. 

A Figura 40 apresenta o fluxograma da estrutura de recebimento (inputs) dos REEE 

até sua disposição final que é para doação de novos computadores que foram recuperados ou 

construção de tele centros nas comunidades. 
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Figura 40 - Fluxograma desde os Inputs até aos Outputs da Fábrica Verde (FV) 

Fonte: O autor. 
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Os Inputs da FV são oriundos de grandes empresas como Banco Bradesco, Capemisa 

Seguradora, Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Comitê Olímpico Brasileiro 

(COI), Conselho regional de psicologia (CRP), Agência Estadual de Fomento (Age Rio), 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas empresas (SEBRAE), 1001 transportes e 

Ambiental Consult, e de pontos de coleta como na Universidade Estácio de Sá.  

Após o recebimento, é realizada a triagem e descaracterização dos REEE de forma que 

os validados, ou seja, os que estão em bom estado de funcionamento, são reaproveitados e 

doados à comunidade e para a implantação de tele centros. Os outputs não validados, ou seja, 

que não estão em bom estado de conservação e não podem ser reaproveitados, são 

encaminhados à cooperativa e/ou empresas. As Figuras 41 (a), (b), (c) e (d) apresentam a 

unidade FV na Tijuca.  

 

 
Figura 41. Unidade da FV. (a) Local de armazenagem das entradas de resíduos na FV (b) uma das  

mesas de separação dos resíduos (c) sala de treinamento (d) Material testado e em ótimo estado 

Fonte: O autor. 
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Foi identificado no momento da visita, um quadro de gestão à vista com o registro de 

3 computadores que seriam doados à SEA, 10 máquinas prontas disponíveis para envio aos 

tele centros e 12 máquinas danificadas que estavam em operação do trabalho, sendo 

necessário esperar novas peças serem validadas, para remontar e assim reaproveitar o 

computador.  

É importante, haver um balanço de massa entre a FV e COOPAMA e o uso de FT no 

processo visto que muitas vezes que pudesse ficar esperando os insumos chegarem e não 

otimizar o processo ocasionando perdas por alocação de mão-de-obra e energia elétrica já 

alocadas.  

 

5.3.2 A demanda, caracterização e sazonalidade dos REEE da FV 

 

As quantidades de resíduos recebidos ou doados à FV não são constantes e influência 

o planejamento eficiente da cadeia logística além de não haver periodicidade na entrega, a LR 

desses resíduos depende do fim de vida do ciclo do produto, o que torna complexo realizar 

uma estimativa acurada. Além disso, os REEE chegam misturados e precisam ser segregados 

para o reaproveitamento.  

A FV apresentou entrada de 7.959,90 Kg e saída de 8.283,70kg em 2015 (Tabela 20), 

e apresentando a evolução mensal ao longo do ano. (Gráfico 27). Ao compilar os dados ora 

coletados, há uma diferença de 323,80kg entre os valores de entrada e saída de REEE, que de 

acordo com o coordenador A se deve à quantidade de máquinas disponíveis no estoque 

quando se realizou o inventário. 

 

Tabela 20. Input e Output da FV  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 27 - Evolução mensal dos Inputs e Outputs da FV (Unidade Tijuca) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A Tabela 21 apresenta os tipos de REEE por peso unitário da FV. 

 

Tabela 21. Caracterização REEE por peso unitário (kg) 

Material Peso Unitário (kg) 

Gabinetes completos 7,0 

Gabinetes vazios 3,0 

Gabinetes com placa mãe 4,3 

Monitor CRT 11,5 

Placa mãe 1,3 

HD 0,5 

Monitor LCD 4,0 

Fonte 1,0 

Mouse 0,5 

Estabilizador 2,1 

Notebook 3,0 

Teclado 0,5 

Placa (vídeos, redes e som) 0,3 

Impressora 4,8 

Impressora de rede 10,0 

Scanner 2,5 

Driver de CD/DVD 1,3 

Televisão 21" 20,0 

Televisão 29" 30,0 

Disquete 0,3 

Projetor 2,0 

Aparelho de fax 4,0 

Nobreak 6,5 

Celular 0,2 

Fonte: O autor. 
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Os cinco maiores REEE em kg são: 

 

a) Os monitores de tubos de raios catódicos (CRT); 

b) Os gabinetes completos; 

c) Impressoras; 

d) Teclados; 

e) Impressora de rede. 

 

A Tabela 22 apresenta a evolução mensal de REEE que representam maior 

quantidade em volume. 

Um dado interessante é que a impressora de rede totaliza 270kg, representando 

apenas 27 unidades, visto que seu peso médio é de 10kg. Sendo assim, este REEE ocupa a 

quinta posição dentre os cinco maiores volumes. Vale ressaltar que a cooperativa tem o 

interesse em aumentar o Market-Share de REEE, visto que a quantidade processada é muito 

pequena pelos colaboradores. Em primeira posição estão os monitores, cujos equipamentos 

requerem profissionais habilitados e capacitados para realizar a desmontagem. 

 

Tabela 22. REEE processados em maiores quantidades em Kg na FV (Unidade Tijuca) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico 28 apresenta os REEE caracterizados, o que permite observar que a 

demanda não é contínua e não programada. 

Dessa forma, faz-se necessário analisar cada um desse perfil para um diagnóstico 

mais apurado de cada perfil ao longo do ano. 
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Gráfico 28 - Quantidade dos cinco maiores REEE (em Kg) na FV  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os cinco REEE listados correspondem a 6.460,50 kg, ou seja, 81,16%, do total da 

entrada de 7.959,90kg.  

Os monitores CRT apresentam um volume de 2.806,00 kg que corresponde a 43,33% 

em relação aos 5 maiores REEE em volume e 35,25 % em relação ao peso total de todos os 

REEE. Observa-se houve um pico de demanda no recebimento de REEE na FV no mês de 

setembro, refletindo também, na demanda mensal dos monitores.(Gráfico 29) 

 

 
Gráfico 29.  Evolução dos Inputs mensal de monitores 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os gabinetes completos representam um volume de 2.261,00 kg que corresponde a 

35,00% em relação aos 5 maiores REEE em volume e 28,40% em relação ao peso total. Os 

meses março e setembro apresentaram pico de demanda. (Gráfico 30).  

 

 
Gráfico 30 - Evolução dos Inputs mensal de gabinetes completos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A impressora representam um volume de 849,0 kg que corresponde a 13,14% em 

relação aos 5 maiores REEE e 10,67% em relação ao peso total. Observa-se na Gráfico 31 que 

os meses de março e setembro de 2015 apresentaram um pico de demanda, similar ao REEE 

de gabinetes. 

 

 
Gráfico 31 - Evolução dos Inputs mensal de impressoras completos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os teclados representam um volume de 274,50 kg que corresponde a 4,25% em 

relação aos 5 maiores REEE e 3,45 % em relação ao peso total. Observa-se na Gráfico 32, um 

pico de demanda nos meses de fevereiro e setembro. 

 

 
Gráfico 32 - Evolução dos Inputs mensal de teclados 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

E por último, a impressora de rede, que apesar de 27 unidades recebidas, representa 

um volume de 270,00 kg, ou seja, 4,18 % em relação aos 5 maiores REEE em volume e 

3,39% em relação ao peso total. Observa-se na Gráfico 33, um pico na demanda maior nos 

meses de abril e setembro. 

 

 
Gráfico 33 - Evolução dos Inputs mensal de impressoras de rede 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.4 OS APARADORES OU INTERMEDIÁRIOS  

 

Os sucateiros ou intermediários, e de acordo com o nome apresentado pelo Diretor 

da COOPAMA que os chama de aparadores, são seus respectivos clientes. Este elo representa 

uma intermediação da cooperativa para com a indústria. 

 

5.4.1 A Empresa Essencis Soluções Ambientais  

 

Os aparadores ou intermediários são os clientes da cooperativa e fornecedores de 

resíduos às indústrias. A Essencis é uma empresa especializada Gestão Ambiental Integrada 

de resíduos Industriais com o objetivo de aplicar soluções tecnológica para reaproveitamento, 

valorização, tratamento e destinação final de resíduos da cadeia produtiva.  

A visita técnica realizou-se no dia 15 de outubro de 2015 na Essencis Soluções 

Ambientais, localizada a 37 km da capital do Estado do Rio de Janeiro na Rodovia Rio –

Teresópolis - Km 121,5, no bairro de Magé (Figura 42) em uma área total de 40 mil m².  

 

Figura 42. Localização da empresa Essencis 

Fonte: Google 

 

Em 2008, iniciou-se a Manufatura Reversa (MR) tem por objetivo oferecer soluções 

alinhadas com princípios da sustentabilidade como o de recuperar e o de reaproveitar ao 

máximo. A desmontagem possibilita que cada tipo de material ou componente possa ser 
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encaminhado para reciclagem e não seja descartado no lixo, como por exemplo: 

processadores, placas eletrônicas, CPU´s completas e incompletas, Notebooks, roteadores, 

HD´s, modem, fontes de computadores, impressoras e impressoras de rede, monitores, 

impressora, mouse, teclado, nobreaks, DVD´s, aparelhos celulares, carregadores de celulares 

e notebooks, ventoinhas e catalisadores automotivos. 

Desde 2001, a empresa possui diferentes tecnologias em uma rede integrada de 

Centrais de Tratamento e Valorização Ambiental (CTVA), que atende a todo território 

nacional com soluções modernas e completas, rigor técnico e excelência operacional.  

A Essencis Manufatura Reversa colocou em operação a mais moderna planta de 

logística reversa do Brasil, instalada no município de Caieiras, a 30 km de São Paulo/Capital, 

com equipamentos de ponta para reciclagem de REEE, cujos materiais resultantes virarão 

matéria-prima para as indústrias novamente. Além disso, o processo produtivo permitirá a 

separação do metal nobre das placas dos computadores, não sendo mais necessário exportar 

os resíduos para a retirada deste metal. Nesse caso, interessante ressaltar que a empresa 

Lorene, que será apresentada a seguir, faz exatamente essa atividade, que é a exportação dos 

resíduos. 

A empresa tem o compromisso com as diretrizes da PNRS e busca criar valor 

sustentável aos negócios com atividades de recuperação de matérias-primas de REEE, 

destinação final dos resíduos ambientalmente correto e monitoramento de emissões 

atmosféricas, tendo certificações ISO 9001, ISO OHSAS 18000e ISO 14001.  

Todo o trabalho vem ao encontro da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

que prevê que todas as empresas terão de ser responsáveis por todo o processo. A construção 

da unidade foi toda baseada em ações sustentáveis, como utilização de energia solar para 

iluminação, reuso de água da chuva para jardins e sanitários. 

A empresa oferece soluções que promovam o ciclo completo de sustentabilidade de 

produtos manufaturados. Isto quer dizer que os produtos após completarem o seu ciclo de vida 

não são descartados totalmente, passam por um processo de desmontagem, descaracterização 

e reaproveitamento das partes recicláveis de equipamentos como geladeiras, congeladores, 

condicionadores de ar, eletroeletrônicos e máquinas em geral., para reduzir seu impacto 

ambiental. Ou seja, produtos descartados ganham nova vida na forma de materiais e matérias-

primas reintegradas aos processos industriais e utilizadas em novas aplicações. O que não 

pode ser reaproveitado é tratado e encaminhado para a destinação final adequada.  
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A manufatura reversa permite recuperar matérias-primas desses produtos para que 

sejam reutilizados em outros processos industriais  Vale ressaltar que a Essencis realiza a 

manufatura reversa de refrigeradores, freezers e aparelhos de ar condicionado, 

microcomputadores, equipamentos de saúde e hospitalares, a destruição de produtos e 

equipamentos para fins fiscais, trituração e reciclagem de embalagens, descaracterização de 

documentos confidenciais de propaganda e imagem de seus clientes, separação de plásticos 

por tipo de polímero, recuperação de gases CFC contidos nos equipamentos. 

A empresa também possui o programa de Eficiência Energética com realização de 

diagnóstico social em domicílios de menor renda, realizando troca de eletrodomésticos 

obsoletos e ações de conscientização ambiental. No Rio de Janeiro, onde realizou-se a visita, 

segundo o gestor da produção, no primeiro mês de trabalhos a empresa processou 500 

refrigeradores, e até outubro vão ampliar para 6 mil/mês, quando estarão com o novo galpão 

construído, agregando mais 1500 metros quadrados à operação.  

A visita foi no prédio onde estão alocados os REEE, acompanhado pela Sra. Juliana 

Araújo Cardoso, do setor de tratamento e destinação de resíduos, e do Sr. Humberto Izidro 

Pereira, analista de planejamento e controle da produção (PCP).  

A demanda de REEE é de forma aleatório, não havendo janela programada. Alguns 

clientes são: Halliburton Serviços Ltda., Perene Serviços Técnicos de Limpeza, Koleta 

Ambiental e a Lorene. Por se tratar de dados confidenciais, não foi informado a quantidade de 

REEE processado na Essencis. É verificado que REEE como notebooks, mouses, teclados, 

fontes, carregadores, telefone, fax e monitores estão em uma caçamba sob paletes PBR e áreas 

demarcadas. Após a separação, a empresa realiza a desmontagem de computadores e 

monitores por exemplo (Figura 43).  
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Figura 43 - REEE na ESSENCIS (a) Mix de REEE e (b) Monitores de TV 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com o gerente operacional, há um treinamento específico para monitores de 

tubos de raios catódicos. No momento da visita, o operador Luciano, com o uso de EPI, 

desmontava geladeiras e segregava os plásticos para em seguida, com o auxílio de uma prensa 

enfardadeira (Figura 44), enviar os fardos ao armazém para posterior venda.  

 
Figura 44 - Prensa enfardadeira vertical 

Fonte: http://www.iguacumec.com.br. 

 

Observou-se também a trituração de lâmpadas fluorescentes, onde o equipamento 

utilizado é o Bulb Eater, e o mercúrio fica isolado. (Figura 45).  

http://www.iguacumec.com.br/
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Figura 45 - Máquina para triturar lâmpada fluorescente 

Fonte: http://www.aircycle.com/bulb-eater-premium 

 

A empresa Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), contratou a empresa Essencis 

para a reciclagem das mesmas. Com o uso do equipamento acima, verifiquei junto com o 

gerente de produção, uma planilha em Excel que apresentara 34 remessas, com o total de 

3.991 de lâmpadas fluorescentes que foram submetidas ao processo de reciclagem ao custo 

unitário de R$:1,50. Isso demonstra que empresas estão mais preocupadas com a destinação 

também correta dos resíduos, mesmo com um “custo” adicional.  

A questão ambiental não é desassociada das questões sociais e econômicas, a criarem 

tanto projetos que têm como foco apoiar o desenvolvimento de tecnologias que ampliem a 

qualidade de vida das pessoas por meio de soluções em engenharia ambiental, como os que 

visam promover o empoderamento (Empowerment), através da promoção da cidadania e da 

contribuição para a geração de renda. Como projetos sociais, tem-se: mente brilhantes, a 

união faz a força, projeto designer sustentável, cuja política da empresa é apresentada na 

Tabela 23. 

Tabela 23. Políticas da empresa Essencis 

Política da Qualidade Política Ambiental Política de Segurança 

Garantir a satisfação do 

cliente prestando serviços 

com qualidade 

Atender rigorosamente à 

legislação e às normas, 

regulamentações e requisitos 

específicos 

Desenvolver e prestar serviços 

visando o bem-estar dos 

colaboradores, clientes e 

comunidades servidas. 

Preservar e recuperar o meio 

ambiente com a consequente 

melhoria na qualidade de 

vida das comunidades 

servidas 

Desenvolver as atividades de 

destinação de resíduos dentro do 

território nacional, priorizando a 

melhoria contínua e prevenção da 

dispersão de poluente na 

atmosfera. 

Cumprir as leis e as normas 

regulamentadoras em todas as 

atividades da empresa. 

Promover permanentemente 

o desenvolvimento e a 

Monitorar os impactos ambientais 

relacionados às suas atividades, 

Comprometer-se com a melhoria 

contínua dos serviços 

http://www.aircycle.com/bulb-eater-premium


136 

 
parceria com fornecedores produtos e serviços em harmonia 

com os Stakeholders. 

envolvendo a direção, os 

colaboradores, os fornecedores, 

os Stakeholders e os clientes. 

Manter um bom ambiente de 

trabalho 

Promover a comunicação interna e 

externa da Política Ambiental 

onde os resultados sejam 

transparentes. 

Disponibilizar as ferramentas 

necessárias para a execução das 

atividades. 

Expandir continuamente os 

negócios da empresa. 
 

Treinar constantemente os 

colaboradores em diversas áreas, 

de forma a ser multidisciplinar. 

Fonte: O autor. 

 

Em aterros sanitários, a empresa está ciente que sua responsabilidade ambiental 

como a manutenção em geral, tratamento de percolado, monitoramento ambiental e outros. A 

diminuição das emissões de gases de efeito estufa são alguns dos cuidados mantidos para 

minimizar o impacto ambiental de suas atividades. 

A empresa também procura desenvolver tecnologias visando reduzir as emissões 

atmosféricas. A empresa também monitora as emissões de combustíveis dos veículos de sua 

frota. Por fim, é apresentado o fluxograma dos REEE na empresa ESSENCIS. (Figura 46). 
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Figura 46 – Processo produtivo de REEE no intermediário ou aparista 

Fonte: O autor 
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5.5 AS INDÚSTRIAS OU RECICLADORES 

 

O fluxo anterior apresenta evidência que os resíduos após a desmontagem são 

recuperados e enviados para indústrias para seu reaproveitamento ou são destinados aos 

aterros de forma correta. No presente estudo é apresentado a dinâmica desse último elo da 

cadeia logística reversa. 

 

5.5.1 A empresa Lorene Sucat Davi Comércio de Sucatas 

 

As indústrias ou empresas recicladoras representam o último estágio da cadeia 

logística no presente estudo que pode ser citada a empresa Klabin do ramo de papel e 

celulose, a empresa Econatura do segmento plástico, a empresa Gerdau do ramo metalúrgico e 

siderúrgico e a Lorene dedicada à manufatura e reciclagem de REEE.  

As indústrias compram normalmente materiais de empresas que possuem 

infraestrutura e equipamentos adequados para fornecer grandes quantidades, diferentemente 

dos catadores, que por se encontrarem dispersos, não tem as condições necessárias para 

negociar diretamente com a indústria. É notório que, em função da presença dos 

intermediários, a cooperativa de catadores reduz o resultado operacional financeiro, de forma 

que ocasiona a redução de lucro da cooperativa e por seguinte, os ganhos dos catadores.  

A empresa Lorene foi fundada em 1997 sendo pioneira no Brasil no mercado de 

sucata digital, eletrônica, telefônica e industrial (aço inoxidável e outras ligas), sede em São 

Paulo, capital e com filiais nas cidades do Curitiba, Canoas, Belo Horizonte, Contagem, 

Manaus e Rio de Janeiro. A Lorene conta com centenas de parceiros em todo o Brasil e, 

também nos países da América Latina, cuja infraestrutura permite eficiência na coleta e no 

transporte seguro de todo o material sucateado. A empresa possui certificado de aprovação 

para destinação de resíduos industriais, emitido pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB). 

A visita técnica realizou-se no dia 03 de novembro de 2015 na filial do RJ, Sucat 

David Ltda., situada na Rua Gérson Ferreira, N° 255, no bairro de Ramos no Rio de Janeiro, 

com o gerente comercial Sr. Welberth. Em termos de estrutura organizacional, observou-se 

uma funcionária administrativa assim como o gerente comercial e três funcionários em um 

galpão de 400m
2
. A empresa recebe os REEE já descaracterizados que são acondicionadas em 

bags sob pallets padrão PBR ou mesmo no chão do galpão. Após serem separados por tipo, 

como por exemplo placas-mães avulsas, são colocados em uma esteira transportadora e 
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passam por um triturador. Após a trituração, os REEE caiem em um saco-bag com capacidade 

de até 1500kg. Apesar dos produtos ficaram espalhados, foi percebido que os funcionários 

têm conhecimento sobre como manusear e identificar corretamente cada produto. Após a 

trituração, as sacolas bags são identificadas por caneta preta onde colaborador registra o peso 

em Kg e o destino das mesmas com a sigla do Estado e o número do pedido, tornando o 

processo com rastreabilidade. (Figura 47). 

 
Figura 47 - Galpão da empresa Sucat Davi – (a) e (c) Bags com identificação do REEE e seu peso, (b) 

Galpão e a esteira transportadora, (d) Placa de computadores dentro de bag 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nesse dia, 15 sacolas bags foram exportados para um cliente na Alemanha, não 

informando o nome do cliente por questão de concorrência. A sucata eletrônica triturada, 

passa por um gerenciador de resíduos que é capaz de separar os metais preciosos como o 

ouro, o níquel e a prata desses resíduos e ocorre com os catalisadores automotivos, em que 

são extraídos os metais nobres como o ródio, o paládio e a platina, presentes na peça de 

cerâmica interna destes dispositivos. A Figura 48 apresenta o fluxo do processo produtivo nos 

recicladores. 
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Figura 48. Processo produtivo dos Recicladores  

Fonte: O autor 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, faz-se necessário inicialmente conhecer 

a cooperativa com o objetivo de identificar os perfis de resíduos, sua demanda e os elos que 

envolve a cadeia logística reversa. Dessa forma, a primeira etapa iniciou na própria 

cooperativa.  

Por meio de entrevista e visitas técnicas foi possível mapear o fluxo do processo 

produtivo de REEE (Figura 39), entender o papel da cooperativa perante aos pilares da 

sustentabilidade, sua adequação à PNRS que tornou a LR obrigatória e sua demanda 

proveniente das fontes geradoras.  

O volume processado de resíduos referente ao grupo 1 representou mais de 60%, 

enquanto o grupo 5, de REEE, representou 2%. É um número pequeno, entretanto, merece 

atenção pela academia científica visto que a geração de REEE tem aumentado.  

Em um diagnóstico mais detalhado, foi possível identificar que dentre os 2% de 

entrada de REEE, o de maior volume foram os monitores de tubo de raio catódicos, cuja 

desmontagem torna-se complexa pois necessita de mão-de-obra especializada e não eram 

realizadas na cooperativa.  

A demanda apresentou sazonalidade conforme apresentado nos gráficos 30,31,32 e 33. 

Entre os cinco maiores clientes da cooperativa, verificou-se que o coeficiente de determinação 

R², que é a medida de ajustamento de um modelo estatístico linear, é de 0,43. O valor de R² 

deve estar compreendido entre 0 e 1, e quanto maior o R², melhor o modelo se ajusta à 

amostra.  

No primeiro elo que é a própria cooperativa, os resultados foram satisfatórios pois foi 

possível conhecer os volumes de venda por grupo de resíduo em cada cliente e identificar os 

elos da cadeia LR de REEE desde as fontes geradoras de resíduos, o intermediário (sucateiro) 

e a indústria (recicladora) e traçar o fluxograma com êxito (Figura 39). Entretanto, a 

cooperativa não possui certificação ISO. 

Na segunda etapa foram realizadas visitas na fonte geradora de REEE (Fábrica Verde) 

com o objetivo de mapear seu fluxo do processo produtivo, cujos resíduos são enviados para a 

cooperativa. Vale destacar que os Outputs da FV são os Inputs de REEE da cooperativa.   

 As visitas técnicas foram realizadas, sendo nas 2 visitas na Unidade Rocinha, e 2 

visitas na Unidade do Morro Turano na Tijuca.  Os REEE foram direcionados para um galpão 

para ser realizada uma triagem. Em seguida são desmontados, testados, recuperados e 
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enviados para os tele centros ou doados. Os que não forem recuperados tem sua destinação 

final de forma apropriada.  

A figura 40 apresenta o fluxograma traçado com êxito. Sob aspectos econômicos e 

sociais, foi verificado que a FV possui importante trabalho de inclusão social e geração de 

emprego e renda. Em relação ao pilar ambiental, verificou-se que muitos REEE são 

reaproveitados minimizando o impacto ao meio ambiente e relatado que os computadores 

montados, recuperados não podem ser vendidos. A FV não apresenta certificações de 

qualidade e ambiental.  

A terceira etapa versou sobre o mapeamento dos intermediários. Foram realizadas 

visitas acompanhadas pelo gerente da operação, onde foram identificados 3 tipos de resíduos 

tais como eletrodomésticos, lâmpadas e REEE, sendo esses descritos detalhadamente no 

fluxograma. (Figura 46). Também no fluxo, foi acrescentado a pesagem de REEE na portaria, 

algo não observado nas etapas 1 e 2.  

Após a pesagem os mesmos foram encaminhados ao Pátio para a posterior 

desmontagem/descaracterização. No local, haviam máquinas como prensa hidráulica para 

prensagem de plásticos e do Tipo Bulb Eater para a trituração de lâmpadas. Além disso, havia 

uma área segregada para a desmontagem de monitores CRT.  

Os REEE não aproveitados eram destinados aos aterros mediante o serviço contrato 

por seu cliente e as placas de computadores eram vendidas aos recicladores. Vale ressaltar que 

a demanda de REEE, ou seja, a quantidade vendida para o reciclador, assim como seu preço, 

não foi informada por questões estratégicas, segundo o gerente operacional.  

A quarta etapa refere-se ao último elo, que são os recicladores ou industriais que no 

presente trabalho foi identificado a empresa Lorene que possui certificações ambientais e de 

qualidade.  

Foi verificado que os REEE chegam à empresa já desmontados, ou seja, já 

descaracterizado. As diversas placas mãe presentes no local eram inseridas em uma esteira 

transportadora até chegar ao triturador. As placas trituradas “caem” em sacolas Bags que eram 

identificadas com ordem de produção (OP) para controle de qualidade e rastreamento. Esses 

REEE eram exportados em containers com a finalidade de se obter ouro (Au) e prata(Ag) 

presentes nos mesmos.  

O processo produtivo de REEE na Lorene torna-se mais complexo, porque os REEE 

têm valores de venda diferenciados. São realizados testes no laboratório da empresa onde são 

verificados cada percentual de cada metais encontrado. Após o pagamento ao fornecedor, os 
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REEE são destinados ao processo produtivo dos REEE que são submetidos à fusão, 

pulverização e peneiramento. Após o peneiramento, são encaminhados tanto para o moinho 

quanto para o triturador.  

Em relação aos cooperados, o resultado também foi satisfatório visto que a 

cooperativa se preocupa com a satisfação dos seus colaboradores, retira os catadores dos 

lixões onde estão expostos às condições insalubres e cumpre seu papel na geração de emprego 

e renda. Além disso, se adequa a PNRS em que torna a LR obrigatória.  

Com o detalhamento de todos os fluxos relativos à cada etapa, a proposta 

metodológica pode ser estendida à outras cooperativas. As figuras 39, 40 ,46 e 48 representam 

o mapeamento em cada elo cujo produto resulta na Figura 49, desde a coleta até a destinação 

final. 

Em relação à norma ISO tanto a cooperativa quanto a fonte geradora não possuem 

certificação ISO  9001 e ISO 14000. Entretanto é verificada que estão adequadas em relação à 

Lei 12.305/2010 (PNRS).  

Sendo assim, pode-se constatar a contribuição da cooperativa no Triple Bottom Line, 

ou seja, seu papel é importante para os pilares econômicos, sociais e ambientais. O destaque é 

que a recicladora só recebe os REEE já desmontados para finalizar o processo.  

E por fim, tendo em vista todo a cadeia logística, vale ressaltar que o papel do 

atravessador é nocivo à cooperativa, visto que os resíduos poderiam ser vendidos direto para 

as indústrias, mas não há volume suficiente.  

Dessa forma, os resultados obtiveram êxito e contribuíram para realizar o mapeamento 

de todo fluxo logístico em cada etapa de forma sendo possível viabilizar a proposta de 

implementar a cadeia de logística reversa de REEE em cooperativa de catadores.  A etapas do 

início do processo se dá quando há o descarte do produto, tornando-o em resíduo e cuja final 

do processo ocorre na sua destinação final, que pode ser enviados aos aterros sanitários, aos 

controlados ou até mesmo de forma irresponsável para os lixões, contaminando os lençóis 

freáticos. 
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Figura 49 Proposta metodológica da cadeia logística reversa de REEE na cooperativa por etapas. 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 49 representa o modelo da cadeia logística de REEE com todas as etapas 

desde a coleta até a destinação final. Esse modelo pode ser replicado a outras cooperativas. 
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7.  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

O objetivo da pesquisa foi alcançado com êxito com resultado final do mapeamento da 

logística reversa de REEE em cooperativa de catadores. O presente Estudo de Caso 

identificou toda capilaridade desde a fonte geradora, permeando pela própria cooperativa, 

pelo intermediário e por fim pela indústria. Por meio de visitas técnicas e coleta de dados, foi 

desenvolvido em cada elo, um fluxograma do processo produtivo que permitiu um 

entendimento detalhado das principais atividades realizadas, ou seja, todas as etapas foram 

mapeadas. 

Dentre os objetivos, foi possível descrever o funcionamento da cooperativa e suas 

contribuições na LR, que se tornou mandatória com a implementação da PNRS (Lei 

12.305/2010). Sendo assim, o Estudo de Caso confirmou a importância do papel da 

cooperativa como agente fundamental para a implementação da PNRS. A pesquisa 

demonstrou-se a importância dos catadores sob a ótica da Economia Circular (EC) cujo 

objetivo é maximizar a utilização dos recursos existentes, minimizando a produção de 

resíduos. Sendo assim, a cooperativa contribuiu para esse modelo de economia, visto que 

desempenha importante papel junto a comunidades e/ou famílias de baixa renda por oferecer 

alternativa de emprego e renda e reduzir sua vulnerabilidade, além do papel ambiental que 

contribui para o aumento da vida útil dos aterros sanitários.  

Foi possível caracterizar os perfis de resíduos, divididos em 5 grupos tais como: 

papel, plástico, alumínio, metais/ vidros e REEE, sendo que esse último grupo representou 

apenas 2,02% em sua cadeia produtiva. As variações na demanda dos resíduos apresentaram 

sazonalidade ao longo do ano e que para obtenção de dados acurados, é necessário um estudo 

detalhado de ferramentas estatísticas para a previsão de demanda com modelos específicos 

para a sazonalidade.  

Em relação à academia científica, o presente Estudo de Caso contribuiu para levar à 

tona temas relevante na investigação acadêmica sobre a evolução do conceito da gestão da 

cadeia de suprimentos, da filosofia Just in Time, do desenvolvimento sustentável, da gestão de 

resíduos sólidos, da economia circular, da logística reversa, do papel da cooperativa junto ao 

Triple Bottom Line, assim como um melhor entendimento da cadeia logística reversa de 

REEE. 

A pesquisa também trouxe contribuição para sociedade, visto que a geração de REEE 

desse ser tratada e ter sua destinação adequada para que não haja riscos à saúde da população 
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e do meio ambiente. Dessa forma, o aumento da quantidade de REEE e sua destinação 

adequada gera um debate que merece destaque na comunidade científica 

O compromisso com a certificação ambiental e de qualidade no processo não está 

presente em todos os elos. Somente o atravessador e o reciclador possuem certificações ISO 

9001, 14001, ISO 26000 e OHSAS 18000. Além disso, não foi verificado o uso de 

ferramentas de TI aplicada à logística. 

A partir do desenvolvimento do Estudo de Caso, concluiu-se que a LR de REEE 

oferece oportunidades e desafios para o desenvolvimento de outros trabalhos cujo tema ainda 

é incipiente e foi possível propor um modelo de cadeia da LR em cooperativa de catadores de 

REEE. Vale ressaltar que não existe um SLR de REEE específico no município do RJ, assim 

como não há dados disponíveis acurados sobre a geração de REEE na base da dados da 

Comlurb.  

Com o conhecimento obtido no desenvolvimento do estudo, seguem algumas 

recomendações para os REEE: 

 

 Estender a proposta metodológica aplicada ao REEE para as RA, RP e AP, ampliando 

o número de cooperativas e completando o panorama no município do RJ 

 Estimar a geração de REEE acurada (demand forecasting) para os 92 municípios  

 Aumentar o espaço amostral de dados coletados para melhor acurácia  

 Calcular o balanço de massa de REEE ao longo de todos os elos da cadeia logística 

 Obter preços de revenda em cada elo da cadeia logística reversa (gestão financeira) 

 Implantar certificações ISO na cooperativa  

 Propor a aplicação da filosofia Just In Time no âmbito da LR. 

 Calcular o percentual de impacto da cooperativa na emissão de CO2.  

 Treinamento com os colaboradores na desmontagem de REEE, sobretudo em 

monitores CRT. 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABINEE. Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Disponível 

em: http://www.abinee.org.br/informac/arquivos/dados.pdf. (Acesso em 04 de 

dezembro de 2017) 

______. Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Panorama 

Econômico e Desempenho Setorial Social. Disponível em: 

http://www.abinee.org.br/programas/50anos/public/panorama/files/assets/common/d

ownloads/panorama2017port.pdf. (Acesso em 08 de janeiro de 2018) 

______. Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. 2017. Disponível 

em: 

http://www.abinee.org.br/programas/50anos/public/panorama/files/assets/common/d

ownloads/panorama2017port.pdf. Acesso em: 08 de janeiro de 2018. 

ABRELPE. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais. Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil. 2015. São Paulo. Disponível em 

http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2015.pdf .Acesso em 08 de agosto de 

2017. 

______. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais. Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil. 2016. São Paulo. Disponível em 

http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2016.pdf.Acesso em 08 de agosto de 

2017. 

______. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais. Estimativas dos custos para viabilizar a universalização da destinação 

adequada de RS no Brasil. Disponível em: 

http://www.abrelpe.org.br/arquivos/pub_estudofinal_2015.pdf. Acesso em 19 de 

agosto de 2017. 

ABNT ISO 14000: As Normas da série ISO 14000. 

http://www.inovarse.org/sites/default/files/T10_0240_1073.pdf Acesso em: 06 de 

setembro de 2017. 

ABNT NBR ISO 14040: Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2561878/mod_resource/content/1/NBRISO

14040%20-%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20ciclo%20de%20vida.pdf 

Acesso em: 04 de agosto de 2017 

ABNT NBR ISO 14064 – Gestão de Emissões e Remoções de Gases de Efeito 

Estufahttp://abnt.org.br/paginampe/biblioteca/files/upload/anexos/pdf/4ee5b810af4a

3aee073ab89f0a573a1a.pdf. Acesso em 08 de setembro de 2017. 

ABNT NBR ISO 26000: Diretrizes sobre responsabilidade social. 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_g

enerico_imagens-filefield-description%5D_65.pdf Acesso em 18 de outubro de 2017 

http://www.abinee.org.br/informac/arquivos/dados.pdf
http://www.abinee.org.br/programas/50anos/public/panorama/files/assets/common/downloads/panorama2017port.pdf
http://www.abinee.org.br/programas/50anos/public/panorama/files/assets/common/downloads/panorama2017port.pdf
http://www.abinee.org.br/programas/50anos/public/panorama/files/assets/common/downloads/panorama2017port.pdf
http://www.abinee.org.br/programas/50anos/public/panorama/files/assets/common/downloads/panorama2017port.pdf
http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2015.pdf
http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2016.pdf
http://www.abrelpe.org.br/arquivos/pub_estudofinal_2015.pdf
http://www.inovarse.org/sites/default/files/T10_0240_1073.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2561878/mod_resource/content/1/NBRISO14040%20-%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20ciclo%20de%20vida.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2561878/mod_resource/content/1/NBRISO14040%20-%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20ciclo%20de%20vida.pdf
http://abnt.org.br/paginampe/biblioteca/files/upload/anexos/pdf/4ee5b810af4a3aee073ab89f0a573a1a.pdf
http://abnt.org.br/paginampe/biblioteca/files/upload/anexos/pdf/4ee5b810af4a3aee073ab89f0a573a1a.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_65.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_65.pdf


149 

 

ABNT ISO 50001 -Sistemas de Gestão de Energia -  

https://kupdf.com/download/nbr-50001pdf_59c0309b08bbc59a12686f8e_pdf# 

Acesso em 04 de outubro de 2017. 

 

ABNT NBR ISO 9000:2015 Sistema de Gestão da Qualidade - projeto de revisão 

agosto de 2015. https://kupdf.com/queue/projeto-abnt-nbr-iso-9000-

2015_58f61df8dc0d60837fda9831_pdf?queue_id=-

1&x=1519023283&z=MTkxLjE2My4xOTEuNDM= Acesso em 06 de outubro de 

2017. 

ABNT ISO OHSAS 18000: Sistemas de gestão da segurança e da saúde do 

trabalho.https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/7319/2/Anexo%20I%20OHSA

S180012007_pt.pdf Acesso em 08 de outubro de 2017 

ADLMAIER, D.; SELLITTO, M. Embalagens retornáveis para transporte de 

bens manufaturados: um estudo de caso em logística reversa. Produção, v.17, 

n.2, p.395-406, 2007. 

ALTRO, J. L. S.; ARAUJO, Fernando Oliveira de. Pré-Diagnóstico das Práticas de 

Gestão de Resíduos Sólidos da Escola de Engenharia da UFF: uma análise com 

base no Decreto 5.940/06 e na Lei 12.305/10. In: IX CNEG - Congresso Nacional 

de Excelência em Gestão, 2013, Niterói. Anais do IX CNEG. Niterói: UFF, 2013. 

ANDRADE, M. C., PAIVA, E. L. (2012). Green supply chain management na 

agroindústria canavieira: o caso Jalles Machado. Revista de Administração e 

Contabilidade da Unisinos, São Leopoldo, v.9, p. 1-12. 

ANDRADE, R.; FONSECA, C.; MATTOS, K. Geração e destino dos resíduos 

eletrônicos de informática nas instituições de ensino superior de Natal-RN. 

HOLOS, v.26, n.2, p.100-112, 2010. 

AQUINO, I. F; CASTILHO Jr., A. B; PIRES, T. S. L. A organização em rede dos 

catadores de materiais recicláveis na cadeia produtiva reversa de pós-consumo 

da região da grande Florianópolis: uma alternativa de agregação de valor. 

Produção, v. 16, n. 1, p. 15-24, 2009. 

AREZES, P. M., DINIS-CARVALHO, J.; ALVES, A. C. Threats and Opportunities 

for Workplace Ergonomics in Lean Environments. Proceedings of 17th 

International Annual EurOMA Conference -Managing Operations in Service 

Economics, (Eds.) R. Sousa, C. Portela, S. S. Pinto, H. Correia, Universidade 

Católica Portuguesa, 6-9 June, Porto, Portugal, 2010 

ARRUDA, L.; QUELHAS, O. L. G. Sustentabilidade: Um Longo Processo 

Histórico de Reavaliação Crítica da Relação Existente entre a Sociedade e o 

Meio Ambiente. SENAC, Vol.36, nº 3. Rio de Janeiro, 2010. 

ASSAMOI, B., LAWRYSHYN, Y., 2012. The environmental comparison of 

landfilling vs. incineration of MSW accounting for waste diversion. Waste 

Management, 32(5), 1019–1030.  

BALDÉ, C.P., FORTI V., GRAY, V., KUEHR, R., STEGMANN, P.: The Global E-

Waste Monitor – 2017, United Nations University (UNU), International 

https://kupdf.com/download/nbr-50001pdf_59c0309b08bbc59a12686f8e_pdf
https://kupdf.com/queue/projeto-abnt-nbr-iso-9000-2015_58f61df8dc0d60837fda9831_pdf?queue_id=-1&x=1519023283&z=MTkxLjE2My4xOTEuNDM
https://kupdf.com/queue/projeto-abnt-nbr-iso-9000-2015_58f61df8dc0d60837fda9831_pdf?queue_id=-1&x=1519023283&z=MTkxLjE2My4xOTEuNDM
https://kupdf.com/queue/projeto-abnt-nbr-iso-9000-2015_58f61df8dc0d60837fda9831_pdf?queue_id=-1&x=1519023283&z=MTkxLjE2My4xOTEuNDM
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/7319/2/Anexo%20I%20OHSAS180012007_pt.pdf
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/7319/2/Anexo%20I%20OHSAS180012007_pt.pdf


150 

 

Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), 

Bonn/Geneva/Vienna. - ISBN Electronic Version: 978-92-808-9054-9 

BALLOU, R.H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, 

organização e logística empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

______. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: Planejamento, organização e 

logística empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

______. Logística Empresarial: Transporte, administração de materiais e 

distribuição física. São Paulo, Atlas, 2007. 

BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e 

instrumentos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

BARKER, T.; ZABINSKY, Z. A multicriteria decision making model for reverse 

logistics using analytical hierarchy process. Omega, v.39, n.5, p. 558–573, 2011. 

BESEN, GINA RIZPAH. RIBEIRO, HELENA. GUNTHER, WANDA MARIA 

RISSO. JACOBI, PEDRO ROBERTO. Coleta Seletiva na região metropolitana de 

São Paulo: impactos da política nacional de resíduos sólidos. Revista Ambiente & 

Sociedade. São Paulo, v. XVII, n.3. p. 259-278. jul.-set 2014. 

BEULLENS, P. Reverse logistics in effective recovery of products from waste 

materials. Reviews in Environmental Science & Bio/Technology. (2004) 3:4 283–

306 

BORCHARDT, M.; POLTOSI, L.; SELLITTO, M.; PEREIRA, G. Considerações 

sobre ecodesign: um estudo de caso na indústria eletrônica automotiva. 

Ambiente & Sociedade, v.11, n.2, p.341-353, 2008. 

BOTELLO-ALVAREZ, JE., RIVAS-GARCIA, et al., Informal collection, recycling 

and export of valuable waste as transcendent factor in the municipal solid waste 

management: A Latin-American reality. Journal of Cleaner Production (2018) 

BOWERSOX, D. J., CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de 

integração da Cadeia de Suprimento. São Paulo: Atlas, 2001. 

BOWERSOX, D. J., CLOSS, D. J., COOPER, M. B. Gestão Logística de Cadeias 

de Suprimentos. Porto Alegre: Bookman, 2006.  

______. Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007. 

BRASIL. Lei nº 12.305, de 22 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 2010. 

______. Ministério do Meio Ambiente. Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Disponível em: http://www.mma.gov.br/política-de-resíduos-sólidos. Acesso em: 19 

de julho de 2017. 

BRUNDTLAND. World Commission on Environment and Development. Our 

common future. Oxford: Oxford University Press, 1987 

http://www.mma.gov.br/política-de-resíduos-sólidos


151 

 

BRUNNER, P. H.; FELLNER, J. Setting priorities for waste management strategies 

in developing countries. Waste Management & Research, v. 25, 234-240, 2007. 

CABRAL, ANTÔNIO EDUARDO BEZERRA. Modelagem de propriedades 

mecânicas e de durabilidade de concretos produzidos com agregados reciclados, 

83 considerando-se a variabilidade da composição do RCD. 2007. Tese 

(Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental- Universidade de São Paulo, 

Escola de Engenharia de São Carlos, 2007. 

CARMO, M. S.; OLIVEIRA, J. A. P.; ARRUDA, R. G. L.. O trabalho com 

resíduos pelos classificadores - o papel da semântica do lixo no reconhecimento 

social e identidade profissional. In: XXX EnANPAD, Salvador, 2006. Anais - ... 

Salvador: ANPAD, 2006. 

CARPANEZ, J. Os dez mandamentos do lixo eletrônico. Disponível 

em:http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL87082-6174,00.html. Acesso 

em: 25 de janeiro de 2017 

CASTKA, P.; BALZAROVA, M. A. The impact of ISO 9000 and ISO 14000 on 

standardisation of social responsibility-an inside perspective. International Journal 

of Production Economics, v. 113, n. 1, p. 74-87, 2008d. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2007.02.048. Acesso em: 28 de janeiro de 2017. 

CEMPRE. Compromisso Empresarial para Reciclagem. http:www.cempre.org.br, 

http://cempre.org.br/servico/pesquisa/lista/v4/C/v1/19. Acesso em 04 de fevereiro de 

2018. 

CHAVES, G.; BATALHA, M. Os consumidores valorizam a coleta de 

embalagens recicláveis? Um estudo de caso da LR em uma rede de hipermercados. 

Gestão & Produção, v.13, n.3, p.423-434, 2006. 

CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia, 

planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

CHRISTOPHER, M. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. São 

Paulo: Pioneira Thomson, 2002. 

CLM (COUNCIL OF LOGISTICS MANAGEMENT). Disponível: http://cscmp.org. 

Acesso em: 28 de janeiro de 2017. 

COSTA, L.; MAGALHÃES, F; CARMO, D.; NASSAR, C; PEREIRA, C.; 

GONÇALVES, C.; MENEZES, A.; WILKER, W.; OLIVEIRA, A.; MARIANO, F.; 

NASCIMENTO, L.; VENEROSO, F.; CAIS, T.; SERVIDONE, L.; BATISTA, C.; 

ROJAS, K. Caracterização e Percepção Ambiental Dos Resíduos Sólidos 

Urbanos nas Diferentes Classes Sociais no Município de Alfenas–MG. Revista 

em Agronegócio e Meio Ambiente, v.5, n.2, p.25-49, 2012. 

CROOM, S.; ROMANO, P.; GIANNAKIS, M. Supply chain management: an 

analytical framework for critical literature review. European Journal of Purchasing 

& Supply Management, 6, 2000. p. 67-83. 

CRUZ-MACHADO, V. (2007), "Perspectivas de desenvolvimento da Produção 

Magra", in VIII Congresso Ibero-americano de Engenharia Mecânica (CIBIM8), 

Universidade Católica del Perú, Cusco, Perú, 2007. 

http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL87082-6174,00.html
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2007.02.048
http://www.cempre.org.br/
http://cempre.org.br/servico/pesquisa/lista/v4/C/v1/19


152 

 

CRUZ-MACHADO, V. AND LEITNER, U. (2010). "Lean tools and lean 

transformation process in health care". International Journal of Management 

Science and Engineering Management, Vol. 5, No. 5, pp. 383-392. 

CRUZ T. Sistemas de Informações Gerenciais: Tecnologias da Informação e a 

Empresa do Sec. XXI. São Paulo, Atlas, 2010. 3ª Ed. 

CSCMP. Council Of Supply Chain Management Professionals. Supply chain and 

logistics terms and glossary, 2005. 

DEMAJOROVIC, J; BESEN, G. R. Gestão compartilhada de resíduos sólidos: 

avanços e desafios para a sustentabilidade. In: ENANPAD, 31, 2007, Rio de 

Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: ANPAD, 2007. 

DEUS, Rafael Mattos de; SELES, Bruno Michel Roman Pais; VIEIRA, Karina 

Rabelo Ogasawara. As organizações e a ISO 26000: revisão dos conceitos, os 

motivadores e das barreiras de implementação. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/gp/v21n4/aop_077213.pdf. Acesso em: 12 de janeiro de 

2017. 

DOYLE, Alister. Nova aliança para combater as montanhas de lixo eletrônico. 

2007. 

DREOSVG, Johann. 3BL Reporting. New South Wales, Australia, 2009.  

ELKINGTON, J. Triple bottom line revolution: reporting for the third millennium. 

Australian CPA, v. 69, p. 75, 1994. 

FERGUTZ, O.; DIAS, S.; MITLIN, D. Developing urban waste management in 

Brazil with waste picker organizations. Environment & Urbanization. v. 23, n. 2, 

597-608, 2011. 

FRANZ, L. A. S.; AMARAL, F. G.; AREZES, P. M. F. M. Modelos de Gestão da 

Segurança e Saúde no Trabalho: uma revisão sobre as práticas existentes e suas 

características, Revista Gestão Industrial, v. 4, n. 4, p. 138-154, 2008 

FRANÇA, S.L.B; LAGES. R.T.S. Indicadores de desempenho com o conceito do 

3BL e a metodologia do balanced scorecard -VI Congresso nacional de excelência 

em gestão Energia, Inovação, Tecnologia e Complexidade para a Gestão Sustentável. 

2010. 

GERBASE, ANNELISE ENGEL; OLIVEIRA, Camila Reis de. Reciclagem do lixo 

de informática: uma oportunidade para a química. Revista Química Nova, São 

Paulo, v. 35, n. 7, p. 1486-1492, 2012. 

GIL, A. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 

GOMES, C.F.S.; RIBEIRO, P.C.C. Gestão da cadeia de suprimentos integrada à 

tecnologia da informação. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 

GONÇALVES-DIAS, S. L. F; TEODÓSIO, A. S. S. Estrutura da cadeia reversa: 

“caminhos” e “descaminhos” da embalagem PET Produção, v. 16, n. 3, p. 429-

441, 2006. 

http://www.scielo.br/pdf/gp/v21n4/aop_077213.pdf


153 

 

GOVIDAN, K., RAJEEV, A; PATI, RK., PADHI, SS. Evolution of sustainability in 

supply chain management: a literature review. Journal of Cleaner Production (2017) 

GRAY, DAVID E. Pesquisa no mundo real. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 

GUARNIERI, P. LR: Em busca do equilíbrio econômico e ambiental. ISBN: 978-

85-912194-0-7. 2011. 

GUARNIERI, P., DUTRA, D., PAGANI, R., KAZUO, H. PILATTI, L. Obtendo 

competitividade através da LR: estudo de caso em uma madeireira. Journal of 

Technology Management & Innovation, 2006. 

GUIDE, V.; WASSENHOVE, L. Managing product returns for remanufacturing. 

Productions and Operations Management, v.10, n.2, p.142-155, 2001. 

HERVANI, AA., SARKIS, J., HELMS, MM., Environmental goods valuations for 

social responsability: A conceptual framework. Technological Forecasting and 

Social Change, 2017 

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico. 2010. Acesso em: 12 de outubro de 2017. 

______. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. 2014.Acesso em: 12 de outubro 

de 2017. 

JAYARAMAN, V.  et al. Creating competitive advantages through new value 

creation: a reverse logistics perspective. Academy Management Perspective, v. 1, n. 

2, p. 56-73, 2007. 

JESUS, A, P; VIANA, P; GARRIDO, F (2016). LR: uma visão sobre os riscos 

sócio ambientais, a necessidade e as vantagens da adoção dessa estratégia. 

Congresso Nacional de Excelência em Gestão (CNEG) 

JESUS, F. S. et al., Atuação das cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis na logística reversa empresarial para reciclagem por meio da 

comercialização direta. In: ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO 

EMPRESARIAL E MEIO AMBIENTE, XV., 2013, São Paulo. Anais...São Paulo: 

ENGEMA, 2013. 01-15 p. 

KARWOWSKI, W. IEA Facts and Background. Louisville: IEA Press, January 43 

(1996) 

KAWA, L. Química, Meio Ambiente e Edificações. A Política dos 5Rs. 

Disponível em: http://professoralucianekawa.blogspot.com.br/2014/08/a-politica-

dos-cinco-rs.html Acesso em 27 de janeiro de 2018. 

LAMBERT, D. M.; COOPER, M. C. Issues in supply chain management. 

Industrial Marketing Management, London, v. 29, n. 2, p. 65-83, 2000.  

LAMBERT, D. M.; COOPER, M. C.; PAGH, J. D. Supply Chain Management: 

Implementation Issues and Research Opportunities. The International Journal of 

Logistics Management, v. 9, n. 2 , p. 19, 1998. 

http://professoralucianekawa.blogspot.com.br/2014/08/a-politica-dos-cinco-rs.html
http://professoralucianekawa.blogspot.com.br/2014/08/a-politica-dos-cinco-rs.html


154 

 

LARSEN, T.S.; THERNOE, C.; ANDRESEN, C. Supply chain collaboration: 

theoretical perspective and empirical evidence. International Journal of Physical 

Distribution & Logistics Management, v. 33, n. 6, 2003. 

LEE, J. Y.; REN, L. Vendor managed inventory in a global environment with 

Exchange rate ubncertainty. Internationl Journal of Production Economics, v. 

130, n. 2, p. 169-174, 2011. 

LEITE, P.R. Logística Reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: 

Pratice Hall, 2003. 

______. LR: meio ambiente e competitividade. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2009. 

LIKER, J. K. & MORGAN, J. M., “The Toyota Way in Services: The Case of Lean 

Product Development”, Academy of Management Perspectives, pp. 5-20, 2006 

MAEKAWA, R.; CARVALHO, M. M.; OLIVEIRA. O. J. Um estudo sobre a 

certificação ISO 9001 no Brasil: mapeamento de motivações, benefícios e 

dificuldades. Gestão & Produção, UFSCar. Departamento de Engenharia de 

Produção. São Carlos, v. 20, n. 4, p. 763-779, 2013. 

MAZZEI, B. B; CRUBELLATE, J. M. Autogestão em empreendimentos 

econômicos solidários: um estudo comparativo de casos em cooperativas de 

reciclagem de Maringá-PR. In: ENANPAD, 2007, Rio de Janeiro. Anais. Rio de 

Janeiro: Anpad, 2007.  

MEDINA, M. Informal recycling and collection of solid wastes in developing 

countries: issues and opportunities. United Nations University Working Paper. 

Tokyo, n. 24, 1997. 

______. Scavenger cooperatives in Asia and Latin America. 2000. Disponível em: 

http://www.wiego.org/ 

______. Cadeia de abastecimento no Comércio Eletrônico sob a ótica de redes 

flexíveis - um método de estruturação. Florianópolis. Tese (Doutorado em 

Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção, UFSC, 2002. 

MEIRIÑO, M.J; QUELHAS, O.L.G; FRANÇA, S.L.B, NETO, J.V. Estudo das 

práticas de sustentabilidade na indústria de edificações no Brasil. 4th 

International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. 

2010. 

MNCR. Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. In: JARDIN, 

A.; YOSHIDA, C.; FILHO, J. V. M. Política Nacional e Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos. SP: Manole, 2012. 

MONTEIRO, J.; ZVEIBIL, V. Manual de Gerenciamento Integrado de resíduos 

sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2001. 

MORF, L.S.; TREMP, J.; GLOOR, R.; SCHUPPISSER, F.; STENGELE, M.; 

TAVERNA, R. (2007) Metals, non-metals and PCB in electrical and electronic 



155 

 

waste--actual levels in Switzerland. Waste Management, Nova York, v. 27, n. 10, p. 

1306-1316. 

NISHITANI, K., KOKUBU, K., & KAJIWARA, T. (2016). Does low carbon supply 

chain management reduce greenhouse gas emissions more effectively than existing 

environmental initiatives? An empirical analysis of Japanese manufacturing firms. 

Journal of Management Control, 27(1), pp; 33–60. 

PABLOS, N. P; BURNES, E. L. Bien recolectada pero mal tratada: el manejo 

municipal de la basura en ciudad Obregón Hermosilloy Nogales. Revista de 

Investigación Científica Estudios Sociales, v. 15, n. 3, p. 167-193, 2007.  

PAIVA, V. El "cirujeo" un camino informal de recuperación de resíduos: Buenos 

Aires 2002-2003. Estudios demográficos y urbanos, Distrito Federal, México, v. 21, 

n. 1, p. 189-210, 2006.  

PARLAMENTO EUROPEU. (2012) Diretiva 2012/19/EU. Relativa aos resíduos 

de equipamentos eléctricos e eletrônicos (REEE). Reformulação. Jornal Oficial da 

União Europeia. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0019. Acesso em: 12 de junho de 2013. 

PAULA, M. B.; PINTO, H. S.; SOUZA, M. T. S. A importância das cooperativas 

de reciclagem na consolidação dos canais reversos de resíduos sólidos urbanos 

pós-consumo. In: XIII Simpósio de Administração da Produção, Logística e 

Operações Internacionais, 2010.  

PEDROSO, M.; ZWICKER, R. Sustentabilidade na cadeia reversa de 

suprimentos: um estudo de caso do Projeto Plasma. RAUSP, v.42, n.4, p.414-430, 

2007. 

PEREIRA NETO, T. A. Política Nacional de Resíduos Sólidos: Os Reflexos nas 

Cooperativas de Catadores e a LR. Diálogo. v.18, n.1, p. 77 - 96, 2011. 

PEREIRA, A.; BOECHAT, C.; TADEU, H.; JERSONE, T. LR e Sustentabilidade. 

São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

POIRIER, C. C.; BAUER, M. J. E-supply chain: using the Internet to revolutionize 

your business. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers Inc., 2001. 

POKHAREL, S.; MUTHA, A. Perspectives in reverse logistics: A review. 

Resources, Conservation and Recycling, v.53, n.2, p.175–182, 2009. 

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Resíduos Sólidos. 2013. Disponível em: 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/residuos-solidos. Acesso em: 06 de agosto de 

2017. 

QUELHAS, O.L.G; SILVA, L.S.A. Sustentabilidade Empresarial e o Impacto no 

Custo de Capital Próprio das Empresas de Capital Aberto. Universidade Federal 

Fluminense – UFF. 2006. 

RAO, P; HOLT, D. Do green supply chains lead to competitiveness and economic 

performance? International Journal of Operations and Production Management, v. 

25, n. 9, p. 898-916, 2005. 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/residuos-solidos


156 

 

REVLOG. EUROPEAN WORKING GROUP ON REVERSE LOGISTICS. 2009. 

Disponível em: http://www.fbk.eur.nl/ OZ/REVLOG/. Acesso em: 20 de outubro de 

2017. 

RIBEIRO, H. et al. Coleta seletiva com inclusão social: cooperativismo e 

sustentabilidade. São Paulo: Annablume, 2009.  

RIBEIRO, L.C.S; FREITAS, L.F.S; CARVALHO, J.T.A, FILHO, J.D.O. Aspectos 

econômicos e ambientais da reciclagem: um estudo exploratório nas 

cooperativas de catadores de material reciclável do Estado do Rio de Janeiro. 

2014. 

RODRIGUES, A. O negócio bilionário do lixo eletrônico. ISTO É (nº 2376) - 

17.06.2015. Disponível em: Acesso em: 05 de agosto de 2017. 

RODRIGUES, ANGELA CASSIA. Impactos socioambientais dos resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos: estudo da cadeia pós-consumo no Brasil. 

2007.  

RODRIGUEZ, C. À procura de alternativas econômicas em tempos de 

globalização: o caso das cooperativas de recicladores de lixo na Colômbia. In. 

SANTOS, B. S. (Org). Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. 

2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.  

ROESCH, S. Projeto de Estágio do Curso de Administração: guias para 

pesquisa, projeto, estágio e trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 

1996. 

ROGERS, D. S. TIBBEN-LEMBKE, R. S. Going backwards: reverse logistics 

trends and practices. Reverse Logistics Executive Council. University of Nevada, 

Reno. Center for Logistics Management. 1999.  

ROSA, Marcus. Estimando as Emissões Atuais e Futuras do Transporte Urbano 

no Brasil. Laboratório de Sistema de Transportes (LASTRAN) - Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Acesso em: 12 de novembro de 2016 

ROUNTROY. 2009. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902014000500510. 

Acesso em: 27 de dezembro de 2017. 

SANTIAGO, L.; DIAS, S. Matriz de indicadores de sustentabilidade para a 

gestão de resíduos sólidos urbanos. Engenharia Sanitária e Ambiental, v.17, n.2, 

p.203-212, 2012. 

SANTOS, J. A logística reversa como ferramenta para a sustentabilidade: um 

estudo sobre a importância das cooperativas de reciclagem na gestão dos 

resíduos sólidos urbanos. REUNA, v.17, n.2, p.81-96, 2012. 

SANTOS, Maria C. L. et al. Frames de ação coletiva: uma análise da organização 

do MNCR. In: SCHERER-WARREN, Ilse; LUCHMANN, Lígia H. H. Movimentos 

sociais e participação. Florianópolis: Editora UFSC, 2011. 

SARKIS, J., ZHU, Q., & LAI, K. An organizational theoretic review of green 

supply chain management literature. International Journal of Production 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902014000500510


157 

 

Economics, 130(1), 1-15. 2011. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.11.010. Acesso em 04 de Janeiro de 2018.  

SARKIS, J.; HELMS, M.; HERVANI, A.. Reverse Logistics and Social 

Sustainability. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 

v.17, n.6, p.337–354, 2010. 

SEO, EMÍLIA SATOSHI MIYAMARU; FINGERMAN, NATALIA NOSCHESE. 

Sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos: panorama do segmento 

eletroeletrônicos. Interface EHS-Revista de Saúde, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, v. 6, n. 3, 2012. 

SIMAN, R.R; DE OLIVEIRA E SOUZA, A.L.G.P, CARPES, L.F.; GARCIA, 

M.C.D. Contribuição à aplicação da avaliação de ciclo de vida na indústria 

cimenteira: uma revisão bibliográfica. Empreendedorismo, Gestão e Negócios, v. 

3, n. 3, mar. 2014, p. 145-155 

SIMCHI-LEVI, D.; SIMCHI-LEVI, E.; KAMINSKY, P. Cadeia de suprimentos: 

projeto e gestão. Rio Grande do Sul: Bookman, 2003. 

SIQUEIRA, M. M.; MORAES, M. S. Saúde Coletiva, Resíduos Sólidos Urbanos e 

os Catadores de Lixo. Ciência e Saúde Coletiva, v. 14, n. 6, 2115-2122, 2009. 

SLACK, NIGEL; CHAMBERS, STUART; JOHNSTON, ROBERT. Administração 

da produção. 2ª ed. São Paulo: Atlas,2002. 

SOUZA, M. T. S.; PAULA, M. B.; SOUZA-PINTO, H. O papel das cooperativas 

nos canais reversos de pós-consumo. Revista de Administração de Empresas, v. 52, 

n. 2, p. 246-262, 2012. 

SRIVASTAVA, S. K. Green supply-chain management: a state-of the-art 

literature review. International journal of management reviews, 9(1), 53-80. 2007. 

______. Managing product returns for reverse logistics. International Journal of 

Physical Distribution and Logistics Management, v.36, n.7, p.524–546, 2006. 

Step Initiative. 2015. Disponível em: http://www.step-initiative.org/step-E-Waste-

world-map.html. Acesso em 04 de Janeiro de 2018 

______. Disponível em: http://www.step-initiative.org/step-E-Waste-world-map.html 

Acesso em: 12 de janeiro de 2018. 

STOCK, J. et al. Product returns processing: an examination of practices of 

manufacturers, wholesalers, distributors and retailers. Journal of Business 

Logistics, v. 30, n. 1, p. 33-62, 2009. 

STOCK, James R. Development and Implementation of Reverse Logistics 

Programs, Oak Brook, IL: Council of Logistics Management, 1998. 

TEIXEIRA, E.; BIDONE, F. Metodologias e técnicas de minimização, reciclagem 

e reutilização de resíduos sólidos urbanos. Rio de Janeiro: ABES – Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1999. 

http://www.step-initiative.org/step-e-waste-world-map.html
http://www.step-initiative.org/step-e-waste-world-map.html
http://www.step-initiative.org/step-E-Waste-world-map.html


158 

 

UNEP. United Nations Environment Programme - Division of Technology, 

Industry and Economics (DTIE). International Environmental Technology Centre. 

2007  

United Nations University. 2015. Disponível em: 

http://i.unu.edu/media/unu.edu/news/49515/E-Waste-

Guidelines_Partnership_2015.pdf. Acesso em: 12 de janeiro de 2017. 

VALENTIM, I. V. L. Confiar para reciclar: o significado da confiança para 

recicladores de resíduos sólidos de Porto Alegre. In: ENANPAD, 31, 2007, Rio de 

Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: ANPAD, 2007. 

Valor Econômico. Em 2018, mercado vê inflação menor e Selic abaixo dos 7%, 

aponta Focus. 2017. Disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/5237515/em-

2018-mercado-ve-inflacao-menor-e-selic-abaixo-dos-7-aponta-focus Acesso em: 04 

de janeiro de 2018. 

VERGARA, S. C. Métodos de pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas, 

2011. 

VIVALDINI, Mauro. O papel de operadores logísticos em ações de 

sustentabilidade. Revista de Administração da UNIMEP, vol.10, n.1, p. 55-79, 

janeiro/abril. 2012. 

WARD, H. The ISO 26000 International guidance standard on social 

responsibility: implications for public policy and transnational democracy. 
Theoretical Inquiries in Law, v. 12, n. 2, p. 665-718, 2011. Disponível em: 

http://dx.doi. org/ org/10.2202/1565-3404.1282 Acesso em: 28 de Janeiro de 2017. 

AREZES, P.; ALVES, A.; BITTENCOURT, W.; Revisão bibliográfica sobre a 

sinergia entre Lean Production e Ergonomia, Universidade do Minho, Escola de 

Engenharia., CLME, 2011 

WIEGO. WOMEN IN INFORMAL EMPLOYMENT: GLOBALIZING AND 

ORGANIZING. Enfocándonos en las trabajadoras informales: recicladoras de 

basura. Cambridge. 2009. Disponível em: 

http://www.wiego.org/WIEGOEnEspanol/publicaciones/FactSheet-Rec-Spanish.pdf. 

Acesso em: 20 de outubro de 2017. 

XAVIER, L. H.; ZUCCHI, M. A.; COSTA, C. H. A.; CARVALHO, T. C. M. B. 

Sustentabilidade na gestão da cadeia de suprimentos de equipamentos 

eletroeletrônicos. In: Anais do XVIII Simpósio de Engenharia de Produção – 

SIMPEP. Bauru, SP, Brasil, 7 a 9 de novembro de 2011. 

ZHU, Q., SARKIS, J., & LAI, K. Green supply chain management implications for 

‘‘closing the loop’’. Transportation Research Part E, 44, 1-18. 2008A. Disponível 

em: http://dx.doi. org/10.1016/j.tre.2006.06.003. Acesso em: 24 de novembro de 

2017. 

https://www.vpro.nl/programmas/bureau-

buitenland/speel~RBX_VPRO_11981335~china-geen-afvoerputje-meer~.html 

Acesso em 12 de janeiro de 2018. 

http://i.unu.edu/media/unu.edu/news/49515/E-Waste-Guidelines_Partnership_2015.pdf
http://i.unu.edu/media/unu.edu/news/49515/E-Waste-Guidelines_Partnership_2015.pdf
http://www.valor.com.br/brasil/5237515/em-2018-mercado-ve-inflacao-menor-e-selic-abaixo-dos-7-aponta-focus
http://www.valor.com.br/brasil/5237515/em-2018-mercado-ve-inflacao-menor-e-selic-abaixo-dos-7-aponta-focus
https://www.vpro.nl/programmas/bureau-buitenland/speel~RBX_VPRO_11981335~china-geen-afvoerputje-meer~.html
https://www.vpro.nl/programmas/bureau-buitenland/speel~RBX_VPRO_11981335~china-geen-afvoerputje-meer~.html


159 

 

 

 

 

 

  



160 

 

APÊNDICE A - RELAÇÃO DOS 92 MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO  
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APÊNDICE B - MODELO DE FLUXO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA – COOPAMA 

 

Perguntas Respostas 

Quando foi inaugurado a 

cooperativa?  
Em 2013. 

Quantos funcionários tem em sua 

cooperativa? 

No total, são 104 colaboradores, mas não trabalham todo ao mesmo 

tempo.  

Qual a remuneração por dia em 

média dos catadores? 

Eles recebem cerca de R$ 50,00 por dia. Ficam muito felizes porque 

recebem dinheiro na hora. A maioria vive em Gramacho no Bairro de 

Caxias. Lá é muito pobre. O Sr. não tem ideia de quanto precisam 

trabalhar 

Qual o perfil gerador de resíduos na 

cooperativa? É por empresas ou a 

população/comunidade? 

São os dois e ficam tudo junto. Só para deixar claro, eu prefiro chamar de 

favela. Comunidade foi algo que inventaram. Mas prefiro chamar de 

favela. 

Se forem de empresas, pode 

mencionar algumas? Quem são os 

maiores doadores de resíduos? 

Sim. Ipiranga, Nuclep, Centro Tecnológico da Coppe, Eternit, Justiça 

Federal, Eternit, Ministério Público do Trabalho, entre outras. Para os 

REEE, esses provêm da Fábrica Verde. 

E da população? De onde provém?  Diversos bairros. 

Existem pontos de coleta? Onde 

seriam? 

Sim. Ficam situados em universidades como por exemplo na Estácio de 

Sá na Barra da Tijuca, Justiça Federal e Infonorte. 

Os Sr. realiza essas coletas de 

resíduos? Tem periodicidade? 

Sim. Os responsáveis me comunicam e eu providencio a coleta. Não 

existe periodicidade. É aleatório. Eu precisando de material para trabalho, 

eu também posso entrar em contato e ir buscar. Para o REEE que provém 

da Fábrica Verde, recebemos semanalmente. 

Os resíduos entram segregados ou 

ficam tudo junto para em seguida 

serem separados? 

R: Entram tudo junto e aqui separamos. 

Os resíduos são pesados na 

portaria? 

Existe balança na portaria. Mas poucas empresas me solicitam o peso 

relativo à entrada dos resíduos. 

Qual a quantidade de resíduo 

vendido? 

Em média são 30 Ton./ano. Mas nossa expectativa é dobrar. Esses dados 

ficam no computador em um galpão. 

Qual o valor do seu faturamento? E 

o lucro?  

O valor em si não lhe informo, mas nós aqui na cooperativa não temos 

quase lucro, é muito pequeno. O que vendemos é para pagar os 

funcionários e despesas com água, telefone, energia elétrica e o aluguel do 

galpão. Sobra praticamente nada. O objetivo é remunerar os catadores de 

resíduos e treiná-los/capacitá-los. 

O Sr. tem como me disponibilizar 

os dados mensalmente para traçar a 

demanda? 

Vou solicitar a pessoa responsável. Mas você pode ir lá na área e buscar 

esses dados. Estamos organizando e buscando melhor controle. Com 

certeza, aqui o mínimo é 1 tonelada por dia vendido. 

Existe sazonalidade? Existe algum 

pico de entrada de resíduos? 

R: Pode ocorrer sim. O período de pico geralmente é no último trimestre 

do ano, quando se fazem trocas nas empresas e mesmo nas residências 

Que tipos de resíduos há na sua Não. Existem resíduos sólidos como papel, papelão, plástico, 
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cooperativa? Somente resíduos 

sólidos? 

metais/sucatas, alumínio e de equipamentos eletroeletrônicos. Esses 

REEE recebemos da Fábrica Verde. Somos ainda principiantes neste 

segmento, mas buscamos expandir esse negócio pois temos boa 

possibilidade de retorno financeiro. Além de RS, temos o processo de 

reciclagem de óleo de cozinha. 

Tem projetos para a comunidade? 

É oferecido treinamento para 

capacitação dos profissionais? 

Sim. Existe o Natal sem fome onde são recebidas doações em dinheiro e 

são doadas roupas. Temos treinamento sobre o meio ambiente, aulas de 

inglês, informática por exemplo. 

O Sr. tem planos de expandir a 

cooperativa? 

Sim. Claro! Buscamos parceria sempre. Quero expandir o segmento de 

REEE 

 


