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RESUMO 

 

 

Neste artigo será abordado o processo de reaproveitamento da garrafa 

PET e a conscientização dentro da sociedade sobre como é importante a 

sustentabilidade para as empresas e o meio ambiente, utilizando a logística 

reversa como a principal ferramenta para o retorno de materiais recicláveis, 

buscando o reaproveitamento em reprocessamento na cadeia de 

redistribuição. O PET (tereftalato de etileno) é um polímero termoplástico que é 

facilmente moldado e modelado através de seu aquecimento, considerado um 

dos melhores e mais resistentes plásticos, sendo bastante utilizado em 

fabricações de garrafas, frascos e embalagens de refrigerante. Devido a sua 

durabilidade, sua decomposição demora cerca de 200 anos prejudicando 

gradativamente o meio ambiente com seu descarte inadequado. Com o objetivo 

de trazer os processos logístico reverso e os benefícios para a linha de produção 

e a sustentabilidade, buscamos analisar através de uma visita técnica a 

importância e as etapas que são utilizados na separação e distribuição da PET. 

Analisamos os dados e processos da cooperativa Coopcent localizada na cidade 

de Mauá, notando algumas falhas ao longo de seu processo. Dessa forma, 

trabalhamos com algumas hipóteses para a melhora da cooperativa que 

veremos a seguir. 
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ABSTRACT 

 

In this article, the process of reusing the PET bottle and the awareness 

within society about how important sustainability is for companies and the 

environment will be addressed, using reverse logistics as the main tool for the 

return of recyclable materials, seeking reuse in reprocessing in the redistribution 

chain.The PET (ethylene terephthalate) is a thermoplastic polymer that is easily 

molded and shaped through heating, considered one of the best and most 

resistant plastics, being widely used in the manufacture of bottles, flasks and soft 

drink packaging. Due to its durability, its decomposition takes about 200 years, 

gradually harming the environment with its improper disposal. In order to bring 

the reverse logistics processes and the benefits to the production line and 

sustainability, we seek to analyze through a technical visit the importance and 

steps that are used in the separation and distribution of PET. We analyzed the 

data and processes of the cooperative Coopcent located in the city of Mauá, 

noting some flaws throughout its process. In this way, we work with some 

hypotheses for the improvement of the cooperative that we will see next.   
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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente vivenciamos o quão grande é o impacto ambiental na sociedade, 

de um mundo que está em constante evolução, o cenário atual tornasse alarmante 

pelo fato de que grande parte das embalagens e produtos após seu tempo de vida útil 

são descartados incorretamente agravando ainda mais o meio ambiente.   

Segundo o Concil of Logistics Management (1996), a logística pode ser definida 

como o processo de planejar, implementar e controlar o fluxo e o armazenamento, 

eficiente e capaz em termos de custos, de matérias-primas, estoque em processo, 

produtos acabados e as informações correlatas desde o ponto de origem até o ponto 

de consumo, com o propósito de obedecer às exigências dos clientes.  

Daskin (1995), define a logística como sendo o planejamento e a operação de 

sistemas físicos (veículos, armazéns, redes de transporte etc.), informacionais e 

gerenciais (processamento de dados, teleinformática, processos de controle 

gerenciais etc.) necessários para que insumos e produtos vençam condicionantes 

físicas e temporais de forma econômica.  

Novaes (1989) afirma que o foco da logística está em conseguir soluções 

econômicas em que a preocupação com custos ocupa papel de destaque, embora 

não seja o único critério a ser considerado.  

A logística reversa é a principal ferramenta de utilização para um retorno 

reaproveitável de materiais recicláveis, em busca de reaproveitamento, 

reprocessamento e redistribuição.   

Este trabalho consiste em analisar todo o planejamento de empresas que 

buscam o tratamento e a reutilização das garrafas PET seja ela para sua própria linha 

de produção ou em projetos socioambientais.  

A logística reversa tem sido fundamental para o desenvolvimento de uma 

cultura organizacional de empresas que se preocupa com os impactos dos meios de 

produção sobre o ambiente.  

Para Roger e Tibben-Lembke (1999) a LRV é o processo de planejamento, 

implementação e controle de fluxos de matérias-primas, produtos e de informações 

com o objetivo de recuperar valor ou fazer uma adequada disposição ambiental.   
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Este termo começou a ser utilizado na década de 90, onde as empresas 

passaram a se preocupar com a utilização dos recursos naturais e com o retorno de 

embalagens e produtos descartados pelos consumidores.  

O crescimento desse tipo de política deve-se à recente introdução de legislação 

voltada para a proteção ambiental, tornando a obrigatoriedade de ser aplicado a 

logística reversa para os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos 

produtos a seguir:  

• Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;  

• Pilhas e baterias;  

• Pneus;  

• Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

• Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

• Produtos eletrônicos e seus componentes;  

• Produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de 

vidro;  

• Demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau 

e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos 

gerados. (BLOG LOGÍSTICA, 2020)  

Como resultado as empresas buscam adequar seus processos produtivos no 

que diz respeitos ao descarte correto de resíduos e ao retorno de produtos para 

reaproveitamento. 

A logística reversa pode ser apresentada em dois formatos: no pós-venda e no 

pós-consumo. O pós-venda retorna à cadeia de distribuição antes de ter sido usado 

pelo consumidor final ou em casos de pouco uso seja ela por defeito ou algum erro no 

processo de fabricação.  

Para isso a empresa precisa planejar o recebimento e encaminhamento desses 

itens tendo um controle sobre essa ação e a estratégia usada pela organização.  

No pós-consumo o produto adquirido, utilizado e descartado pelo consumidor, 

pelo término de sua vida útil ou que sua validade chegou ao fim, a empresa se prepara 

para receber os itens e dar-lhe o devido encaminhamento, para ser reutilizado no ciclo 

produtivo, reciclagem ou ao desmanche seguido pela distribuição ambiental adequada 

(MUNDO LOGÍSTICA, 2022). 
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Para se tornar uma empresa cada vez mais sustentável e competitiva é preciso 

implementar diversas mudanças no processo produtivo, investir em sistemas e 

equipamentos modernos. A logística reversa é uma estratégia de diferenciação 

utilizando uma elaboração de um plano para delimitar as ações da coleta de produtos 

para a reutilização, reciclagem ou desmanche.  

O PET (Polietileno Tereftalato) é um poliéster que é considerado o melhor e 

mais resistente plástico. Esse plástico é muito utilizado para fabricação de garrafas, 

frascos e embalagens para refrigerantes, águas, sucos, óleos comestíveis, 

medicamentos, cosméticos entre outros.  

As garrafas PET são os resíduos que mais poluem o meio ambiente, rios, lagos 

e mares, isso tudo porque se trata de um material plástico muito resistente que demora 

mais de 200 anos para se decompor, devido a sua demora para decomposição é mais 

que necessário a atuação da logística reversa (VGR, 2021). 

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria do PET – ABIPET (2020) 

a taxa de reciclagem é de 51%, muito baixo se comprado que 100% das garrafas PET 

podem ser recicladas, ainda mais considerando a diversidade de aplicação do 

reciclado. A logística reversa da garrafa PET traz benefícios sociais, econômicos e 

ambientais.  
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1.1. Objetivos 

 

1.1.2. Objetivo geral  
 

Explicar o processo da logística reversa e os benefícios da reutilização dos 

produtos e embalagens após o consumo final, onde busca o reaproveitamento na 

produção e a preservação do meio ambiente, analisando os planos de ação para 

realizar a coleta desses materiais e facilitando seu retorno para a empresa. 

 

1.1.3. Objetivo específicos   
 

Analisar o processo da redistribuição das embalagens desde o início de sua 

produção até o final de sua vida útil após o uso dos consumidores, orientar a real 

importância da reciclagem da PET para o meio ambiente agregando na economia da 

empresa, analisar os planos de ação para realizar a coleta desses materiais e 

facilitando seu retorno para a empresa. 

 

1.2. Problemática   
 

O maior desafio da logística reversa da garrafa PET é a conscientização da 

sociedade na questão da educação ambiental. Muitos não têm orientação para o 

descarte dos materiais que poderiam ser reutilizados. Na maioria das vezes, esses 

resíduos são destinados aos aterros.  

Além desse elemento que desfavorece a implantação do sistema há os 

relacionados à falta de incentivos à criação de cooperativas de catadores e 

recicladoras.  

Contudo pode-se questionar: Como conscientizar as pessoas a realizarem o 

descarte correto das embalagens PET, e quais os benefícios que a logística reversa 

deste material trará a sociedade?  
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1.3. Hipótese  
 

Como possíveis soluções tem-se: Trabalhar com um plano de ação 

socioambiental, facilitando o retorno das PET para a indústria de reaproveitamento;  

Realizar uma conscientização coletiva onde procura-se incentivar as pessoas 

a realizarem a separação do reciclável dos demais resíduos que são produzidos em 

suas residências; 

Buscar pontos de coletas e descartes da PET em empresas envolvidas nesse 

plano socioambiental na região, facilitando o acesso dos moradores, incentivando 

cada vez mais o descarte correto, para uma maior porcentagem de embalagens 

recicladas, logo diminuindo o descarte impróprio dessa mercadoria, ajudando não 

somente o meio ambiente, mas também as indústrias.  

Reeducação ambiental através de matérias e panfletos educativos com a 

conscientização da sociedade sobre as vantagens e benefícios que a reciclagem pode 

trazer ao meio ambiente, mostrando as empresas que atuam com projetos 

socioeconômico, realizando um marketing sobre a reciclagem, mostrando a demora 

da decomposição da PET no meio ambiente e seus possíveis destinos após a 

reutilização. 
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1.4 Justificativa  
 

O estudo do tema é focado nas diretrizes compostas pela Logística Reversa, 

como suma importância a economia circular e a preservação ambiental.  

A nossa Justificativa é montada através do ideal adquirido na composição do 

trabalho, a fim de que nos trará a oportunidade de conhecer o estudo do 

reaproveitamento dentro da região em que moramos, através da pesquisa realizada 

na empresa Coopercata - Cooperativa de Catadores de Papel, Papelão e Material 

Reciclável de Mauá, analisamos e acompanhamos todo o processo de reutilização 

das garrafas PET, desde sua entrada na cooperativa até seu produto final, analisando 

todo seu passo a passo nos inspirando a entender a realidade da prática de hábitos 

sustentáveis.   

Contudo uma vez que sabemos que atualmente a sociedade é composta por 

empresas e indústrias que buscam uma economia sustentável, temos a intenção de 

mostrar formas capazes de fontes reutilizáveis, através do uso da garrafa PET, para 

combater aos danos ambientais, com intuito de promover a melhora na economia, no 

meio ambiente e conscientizar o uso de forma responsável a todas as pessoas.  

Mostrando a importância da reutilização para o meio ambiente e para as 

indústrias, com reintegração da PET no mercado, gerando uma redução de custos e 

acabando com a escassez de matéria prima no ramo industrial, que tem sido um dos 

maiores problemas nas linhas de produção, grande parte de suas garrafas produzidas 

acabam não voltando e sendo descartadas de forma inadequada gerando resíduos 

em aterros sanitários, onde se leva anos a se decompor.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1. Desenvolvimento Sustentável 
 

Com o avanço da Revolução Industrial a maioria dos produtos foi deixando de ser 

produzidos de forma artesanal para ser fabricado em grandes linhas de produção, o que 

causou a necessidade de aumentar cada vez mais a quantidade de matéria-prima, 

contribuindo com o aumento de resíduos industriais.   

  Para Mentzer et. Al (2001) este progresso vem se mostrando totalmente 

negativo para o meio ambiente destruindo o nosso planeta e seus habitantes de 

maneira irreversível, sendo assim o desenvolvimento sustentável surge com o objetivo 

de atender as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras no 

atendimento de suas próprias necessidades.  

Sabendo que o grande consumo é o principal causador dos problemas 

ambientais, com todos os avanços e transformações que vem ocorrendo com o passar 

dos anos, iniciou-se uma mudança de pensamento por parte dos consumidores, 

passando a adotar uma mentalidade considerada mais sustentável de consumo.   

A partir disto de acordo com Toneto Júnior et al. (2014) as empresas em fase 

de mudança de mentalidade dos consumidores, perceberam a necessidade da 

realização de diversas ações de gestão ambiental com objetivo principal de melhorar 

a eficiência ambiental, surgindo neste contexto o conceito de logística reversa ou 

logística inversa, visando garantir a conservação do meio ambiente, por meio do 

desenvolvimento de formas corretas de transporte, armazenamento e descarte dos 

resíduos.  

            Portanto a Logística reversa é a melhor forma de ajudar na redução da 

poluição e degradação do meio ambiente, as embalagens de garrafas PET utilizadas 

principalmente pelas indústrias de refrigerantes, são descartadas de forma incorreta 

pela população e isso contribui com a degradação do meio ambiente, a poluição de 

rios e mares e causa diversas enchentes. 
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Segundo a definição de LEITE (2005, p.16-17), logística reversa é: 

[..] Entendemos a logística reversa 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 distribuições reversos, agregando-
lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de 

imagem corporativa, entre outros. (LEITE 2005, p.16-17) 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável é imprescindível entender que 

nossos recursos naturais não são infinitos, e podem se esgotar, como o petróleo, por 

exemplo. Diante disso é preciso trabalhar o planejamento com a conscientização 

ambiental para que o nosso planeta e as futuras gerações não sejam prejudicados.   

O desenvolvimento sustentável contribui com uma nova forma de 

desenvolvimento econômico trazendo a ideia de equilíbrio dos diversos aspectos 

ecológicos que nos cercam. (apud SANTANA, Márcio Roberto, 2018, p. 36) 

 

2.2. Conceito Logístico 
 

 

A logística sempre teve grande relevância no mercado em geral. Operações 

logísticas são necessárias tanto nas indústrias, no varejo, no agronegócio, e em áreas 

relacionadas à saúde. O transporte de peças, insumos, medicamentos, equipamentos, 

animais, alimentos, matéria-prima, até o produto, são essenciais para manter o 

mercado e a economia rodando.  

Logística é o processo realizado para encontrar o caminho mais ágil, 

econômico, cumprindo com a demanda e a oferta permitindo os preços mais 

acessíveis, dentro dos prazos e dos padrões convencionais. 

[..] A Logística Empresarial inclui todas as atividades de movimentação de 
produtos e a transferência de informações de, para e entre participantes de 
uma cadeia de suprimentos. A Cadeia de Suprimentos constitui uma estrutura 
lógica para que as empresas e seus fornecedores trabalhem em conjunto 
para levar produtos, serviços e informações, de maneira eficiente aos 
consumidores finais. (BOWERSOX & CLOSS, 2011, p. 13) 

 

Conforme definido pelo Comitê Internacional de Profissionais em Logística e 

Cadeias de Suprimentos (CSCMP 2006), logística é o processo de planejar, 

implementar e controlar o fluxo eficaz e eficiente de bens (mercadorias), serviços e 

informações relacionadas desde a origem até o consumo, com o objetivo de atender 
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o que o cliente necessita. Em outras palavras, a logística é responsável por gerenciar 

os materiais, recursos financeiros e informações relacionadas aos produtos vendidos. 

A logística é responsável por todo o gerenciamento desde a armazenagem de 

materiais, planejamento da produção, armazenamento de produtos, transporte e 

distribuição.  

Sendo assim a logística se torna responsável por grande parte de lucratividade 

de uma organização, pois se não houver uma boa estratégia na organização de 

armazenagem de estoque e distribuição dos materiais, à empresa acaba tendo 

enormes prejuízos.  

 

2.3. Definição da Logística Reversa  
 
 

O conceito de logística reversa se tornou relevante a partir da publicação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a Lei nº 12.305, em agosto de 2010. Mas 

é importante ressaltar que esse conceito já existe há mais de 30 anos, principalmente 

na Europa. (centro de pesquisa e ciência tecnologia e sociedade 2020) 

A Lei nº 12.305 estabeleceu um acordo setorial, incluindo fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, quanto à implantação de uma responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida do produto. (centro de pesquisa e ciência tecnologia e sociedade 2020) 

Dessa forma, órgãos públicos e empresas privadas devem promover ações de 

redução no volume de resíduos sólidos e rejeitos, diminuindo também os impactos à 

saúde humana e ao meio ambiente. 

O Brasil faz parte do tratado de paris, Acordo de Paris é um tratado mundial 

que possui um único objetivo: reduzir o aquecimento global, ele foi discutido entre 195 

países durante a COP21, em Paris, logística reversa é uma ferramenta importante 

para o comprimento deste acordo a fim de contribuir para redução do CO2. (acordo 

de paris 2010) 

Os principais motivos para a implementação de logística reversa é cumprir a 

lei, fazer o bem ao meio ambiente, moldar imagem positiva, melhoria nos processos, 

reduzir custos, gerar receitas, ser um diferencial. 
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A logística reversa é definida para (LEITE, 2002) como:    

[..] 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, através dos 
Canais de Distribuição Reversos, agregando-lhes valor de diversas 
naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, 
entre outros. (LEITE, 2002, p. 2).  

 

Já para a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), logística reversa é 

definida 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, art. 3).  

 

Um mecanismo de fundamental importância para as empresas e comércios 

gerais.  

A logística reversa é complementar a logística, pois na logística convencional o 

papel principal é levar os produtos até o cliente, já à logística reversa tem a função de 

trazer de voltas os produtos já utilizados dos diferentes pontos de origem (LACERDA, 

2002). 

No processo da logística reversa os produtos passam por uma etapa de 

reciclagem e voltam até serem descartados percorrendo o ciclo de vida do produto.  

Sendo assim é necessária uma Análise do Ciclo de Vida (ACV) que é uma 

técnica de levantamento associadas a cadeia produtiva das entradas e saídas dos 

materiais e dos aspectos ambientais ao longo do seu ciclo de vida (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 2009). 

 De acordo com (LEITE, 2003) a logística reversa é a área de retorno dos bens 

ao ciclo produtivo trabalhando na atuação da logística reversa pós consumo e a de 

pós-venda agregando valor econômico, ecológico e legal. 
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Figura 01 – Processo Logístico Reverso 

 

Fonte: dos autores adaptado de Rogers e Tibben-Lembke (1998) 

 

De acordo com Wille (2012), a logística reversa de pós consumo e de pós-

venda opera e controla o fluxo físico e as informações bens de pós-consumo que 

necessitam retornar a cadeia de distribuição. 

 

2.4. Pós-Consumo  
 

A logística reversa de pós-consumo, nos dias de hoje tem sido um sistema em 

grande potencial para as empresas, principalmente para as empresas fabricantes, que 

se utiliza como matéria-prima bens recicláveis para fabricação de seus produtos. 

O estudo apresentado pela World Wildlife Fund (WWF) publicado em (2019), 

condiz que: 

[..] a geração de lixo no Brasil, identificou que somente 3% do volume total de 
resíduos descartados são, de fato, reciclados. O baixo índice levou o 
Ministério do Meio Ambiente a instituir a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, promovendo a necessidade de destinação consciente de bens ao fim 
de sua vida útil.” (Wordl Wildlife Fund art.1p5). 
 

Tendo em vista o crescente aumento da população, é comum nos depararmos 

com o aumento inadequado de resíduos não só pelo Brasil, mas ao mundo em nossa 

volta, ocorrendo grandes impactos para a saúde e ao meio ambiente.  

 O sistema de pós-consumo, uma vez definido como uma ferramenta de coleta, 

que busca dar a destinação adequada aos produtos, já em sua fase de descarte final 

pelo consumidor, consiste em apresentar formas melhores de contribuição a um 
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ambiente mais sustentável, seja ele comercial, social ou em nossas próprias 

moradias. Portanto o intuito desse sistema é incentivar o consumidor a não descartar 

resíduos de produtos ou materiais em lixo comum, mas buscar por outras maneiras 

possíveis de descartes como por exemplos em pontos de entrega voluntaria, projetos 

de arrecadação, inclusive o próprio reuso do material. 

 

2.5. Pós-Venda 
 

De acordo com Leite (2003) uma parcela dos bens que são vendidos por meio 

da cadeia de distribuição direta retorna ao ciclo de negócios ou produtivo pelos canais 

de distribuição reversos. 

A logística reversa de Pós-venda trata-se de um sistema propicio para o retorno 

de produtos e materiais que não foram utilizados pelo seu consumidor, como forma 

capacitada de evidenciar algum erro ou defeito em que não atendeu as expectativas 

no momento do seu recebimento. ORTIZ (2022) 

Existem alguns motivos que ocasionam a logística reversa de pós-venda são 

eles: motivos comerciais, garantia/ qualidade e substituição de componentes.  

O motivo comercial seria aquele contratual e não contratual. O contratual existe 

um acordo já pré-definido onde já sabem que poderá haver retorno (produtos em 

consignação). O não contratual são aqueles que foram expedidos errado, como por 

exemplo, cor e modelo diferentes do que foi comprado. ORTIZ (2022) 

A pós-venda por garantia/ qualidade seria aquela que apresentam defeitos de 

fabricação, falhas de funcionamento, avarias no produto ou na embalagem. 

Já a substituição de componentes seria a manutenção e consertos ao longo da 

vida útil do produto adquirido, quando tecnicamente possível. 

Sendo assim os objetivos mais evidente é o modo de recuperar valor 

econômico nos bens, a busca da competitividade por meio da diferenciação dos 

serviços, e objetivo legal de retorno de produtos de pós-venda. 
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2.6. Reaproveitamento de Materiais 

O reaproveitamento e reciclagem de materiais uma vez já consumidos ou 

passivos de um descarte final, torna-se alvo de grande importância para a 

conservação e preservação do meio ambiente. O processo de reciclagem abrange 

áreas como partes de coletas, triagens, processamento de resíduos reutilizáveis, com 

afins de promover atividades rentáveis as empresas, comércios e pessoas do lar. 

 Conforme a PNRS (Política), na qual define claramente no seu Art.3 

como a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos aos seus 

consumidores, informando que a destinação do produto final deve ser realizada pelo 

sistema da Logística Reversa, recebendo o tratamento da maneira correta, 

considerando obrigatório principalmente a empresas e fabricas a implementação do 

sistema. POLEN (2020) 

 Diante das grandes mudanças que temos enfrentado no mundo em 

transformações econômicas e sociais, o desafio da sociedade é encontrar formas 

cabíveis de melhorias para o nosso dia a dia em função ao nosso bem-estar. Em 

contrapartida temos iniciativas de empresas e projetos que contribuem para um 

desenvolvimento mais consciente da sociedade, como forma de redução dos impactos 

trazidos pelo homem. 

 A logística reversa possibilita que parte de materiais e produtos sejam 

reaproveitados em diversas formas, como por exemplo fontes de matéria-prima, o que 

por uma vez não gerenciado de forma correta pode ocasionar danos prejudiciais ao 

meio ambiente. POLEN (2020) 
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2.7. Garrafa PET 
 

Atualmente um dos materiais que estão mais presentes no nosso cotidiano é a 

garrafa PET. 

PET é a sigla utilizada para Polietileno Tereftalato, um polímero termoplástico, 

um tipo de polímero que pode ser remodelado (ter o seu formato modificado) por meio 

de um aquecimento seguido de um resfriamento. São embalagens resistentes e que 

pode ser usado de diversas formas, porém a sua decomposição pode demorar 

décadas, se tornando um vilão ao meio ambiente. ABIPET (2020) 

Á vista disso utilizamos como base em nossa pesquisa o reaproveitamento das 

garrafas PET, como forma de conscientização o reuso na sociedade. 

Em noticia reportada pelo jornal O ESTADO DE S. PAULO em 2007, afirmam 

que: 

 [..] embalagens utilizadas principalmente por indústrias de refrigerantes e 
sucos, as garrafas PETs movimentam hoje um mercado que produz cerca de 
9 bilhões de unidades anualmente só no Brasil, das quais 53% não são 
reaproveitadas. Com isso, cerca de 4,7 bilhões de unidades por ano são 
descartadas na natureza, contaminando rios, indo para lixões ou mesmo 
espalhadas por terrenos vazios. (ESTADO DE S. PAULO, 2007) 

 

Já um pouco mais a frente em 2010, segundo estudo comprovado em pesquisa 

realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística (IBOPE) em 68% dos consumidores brasileiros estariam 

dispostos a pagar mais por um produto que não agredisse o meio ambiente”.  

Em cerca do que é mencionado podemos observar, que uma vez o PET 

descartado, poderá ser agregado um novo valor ao material, a fim de que o seu uso 

possa ser menos prejudicial e que apresente grandes benefícios ambientais e também 

um possível potencial no mercado.  

Outra perspetiva favorável ao reaproveitamento da garrafa PET, é o 

crescimento de forma social e ecológica que ela proporciona, na qual grandes 

empresas e industrias compram o material dos catadores e o fabricam de forma a 

transformar em uma matéria-prima a serem usadas por empresas que as utilizarão na 

fabricação de produtos a serem divulgados e comprados por seus clientes, 

proporcionando uma geração de novos trabalhadores e aumentando o ciclo de vida 

da garrafa PET de uma maneira mais positiva. ABIPET (2020) 
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2.8. Sustentabilidade e Descarte de garrafas PETs 
 

O descarte inapropriado das garrafas PET e outros produtos plásticos, é um de 

problema de anos no Brasil e no mundo e isso vem causados problemas ambientais 

atingindo a Flora e a Fauna. É uma triste realidade, mas que sempre acontece.  

Conforme estudo publicado em 2019 pela WWF (fundo mundial para a 

Natureza) teve o Brasil no 4° ranking que produz mais lixo no mundo com mais de 11 

milhões de toneladas de plásticos descartados irregularmente o que causa acúmulo 

nos aterros sanitários sem contar que parte desse lixo vão parar nas ruas e oceanos 

o que causa enchentes, poluição e degradação.  

Apesar de ser um grande número de lixo descartado é possível utilizar medidas 

simples como a reciclagem para reverter essa situação. O primeiro grande passo é o 

apoio e iniciativas que estimulem o reaproveitamento das garrafas PET, também é 

necessário adotar medidas para diminuir o máximo possível o consumo desses 

materiais 

A ABIPET é uma organização sem fins lucrativos que visa toda a cadeia 

produtiva do setor do PET, que tem o objetivo de promover a utilização e a reciclagem 

de PET além de incentivar nas tecnologias. Trabalha a mais de 25 anos com o intuito 

de divulgar, incentivar e apoiar a reciclagem do PET, em razão desse excelente 

trabalho a reciclagem vem crescendo ao longo dos anos e com isso impulsionou o 

uso do PET na fabricação de novos produtos como tecidos, roupas, peças 

automotivas e embalagens. ABIPET (2020) 

Segundo a ABIPET (2020) a reciclagem do PET possui três pilares de 

desenvolvimento sendo eles sustentável social, econômico e ambiental além de ser 

uma economia circular.  

Segundo estudos feitos pelo 11º Censo da Reciclagem do PET no Brasil, foram 

reciclados cerca de 55% das garrafas PET descartadas no ano de 2019, o que 

corresponde a cerca de 311 mil toneladas, sendo assim 12% a mais do que os registos 

da ABIPET apontam no ano de 2018. Gerando um total de 3,6 bilhões, o que 

corresponde a 36% do faturamento do setor de PET Brasil. ABIPET (2019) 
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Conforme a os benefícios sociais que a PET proporciona é a geração de 

emprego e renda que acontece em diversos níveis sociais, sendo eles desde seu 

sistema de coleta e separação em cooperativas e transportes até as indústrias. Os 

benefícios econômicos atingem as indústrias que fazem as reciclagens pois são 

responsáveis por um terço do faturamento de todo o setor. Já os benefícios ambientais 

são a saúde dos animais marinhos que quando retirados dos mares e oceanos evita 

que os mesmo confundam a PET com alimentos, além de que o PET reciclado 

substitui os materiais virgens que seria retirado dos recursos naturais. ABIPET (2019) 

Também de acordo com a ABIPET (2019) a reciclagem acontece em três 

etapas básicas:  

Começa pela recuperação que dá início pelo descarte e termina com a 

confeção do fardo de garrafas prensadas e torna-se material comercializáveis, logo 

após vem a revalorização que começa com a compra dos fardos até o final na 

produção de matéria-prima reciclada e depois vem a transformação que é a 

responsável pelo processo final onde a matéria-prima virá inúmeros produtos. 

O sistema de reciclagem no Brasil acontece graças aos sistemas de coletas 

alternativos que podem ser realizados por pessoas, organizações, entidades, 

empresas como catadores e suas cooperativas. Ainda assim parte dos resíduos 

acabam sendo descartados da maneira incorreta e isso se dá por falta da coleta 

seletiva. Porém segundo a (PNRS) Política Nacional de Resíduos Sólidos por mais 

que tenha sido implantada a política de reciclagem poucos municípios têm a coleta 

seletiva. ABIPET (2019) 

Muito se fala sobre a importância da reciclagem de garrafa PET, porém é 

importante adotar medidas que contribuem e incentive a reciclagem. Devido a 

importância desse tema o (PPP) Projeto Político Pedagogia incentiva campanhas de 

conscientização, discussões, palestras, atividades curriculares, passeios e eventos, 

além de estimular a cooperação se todos, desenvolve ações de reciclagem que 

diminua o descarte incorreto. ABIPET (2019) 
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2.9. Sustentabilidade da garrafa PET 

 

A sustentabilidade é cada vez mais discutida entre as empresas. Dentre elas, 

a que trouxe novidade nesse tema, é a Bonafont, marca de água mineral da Danone, 

que tem como compromisso ser sustentável até 2025, tendo o objetivo de garantir que 

nenhuma garrafa a mais acabe na natureza. ABRAS (2020) 

A empresa tem três pilares como compromisso: recolher e reciclar 100% do 

plástico que coloca no mercado; reduzir o uso de plásticos virgens em seus produtos, 

alcançando 50% do Rpet (PET reciclado após consumo) em suas garrafas até 2025 

e 100% até 2030. 

A Bonafont desde janeiro recolhe 100% do volume de plástico que coloca no 

mercado, e tem a missão de chegar a cerca de um bilhão de garrafas até menos de 

2025. ABRAS (2020) 

Em matéria publicada, o Sr. presidente da divisão de águas Danone Brasil 

destaca que: 

“Nossa missão é levar a melhor solução de hidratação para os consumidores, 

porém, não podemos ignorar a realidade sensível que o plástico impõe ao nosso 

planeta, por isso, precisamos agir para o desenvolvimento consciente da categoria de 

água  mineral e inspirar outras empresas”. VASQUES Ricardo (2020) 

Para ter um modelo de negócio 100% circular, a Bonafont está trabalhando em 

outras soluções. Uma delas foi o lançamento de um novo rótulo, que mostra a meta 

de recolher e reciclar 100% do plástico produzido pela empresa. Dando mais um 

passo nessa direção, a Bonafont lança a “garrafa-manifesto”, 100% feita de outras 

embalagens da marca facilitando o processo de reciclagem. ABRAS (2020) 

Afirmou Migales (2020), diretora de marketing da divisão de águas Danone 

Brasil, em comunicado. 

[..]Temos a intenção de que esta garrafa-manifesto se torne um símbolo dos 
desafios que estão nos movendo e desperte um olhar para o consumo 
consciente, que pode ser um grande elo de toda a cadeia para promover a 
mudança sistêmica que precisamos recorrer. (MIGALES 2020) 
 

O plástico é um material seguro, mais leve e versátil para o engarrafamento de 

bebidas, e assim se tornou comum no mercado. Entretanto, a vida do plástico sempre 

foi vista em um modelo linear de extração, transformação, consumo e descarte. Então, 
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a Bonafont entende que deve fomentar que este sistema se torne circular, reduzindo 

a necessidade de plástico virgem, colaborando para que as soluções sejam 

construídas, oferecendo melhores opções para o consumidor e garantindo o processo 

de coleta e reciclagem. Dessa forma, o modelo de consumo torna-se em um sistema 

circular, reduzindo o impacto no meio ambiente. ABRAS (2020). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

As metodologias adotadas para esse trabalho se basearão em pesquisas 

explicativas, de campo e bibliográfica. 

Na pesquisa explicativa analisamos os registros, projetos e fatores já existentes 

dentro das empresas de reciclagens das garrafas PET, buscando métodos de forma 

explicativa com finalidade de demonstrar a importância da preservação ambiental e 

sustentabilidade financeira, dando-se a reutilização da reciclagem das garrafas PET. 

Na pesquisa de campo buscamos experiencias e dados junto a Cooperativa 

Coopcent na cidade de Mauá, reunindo informações diretamente com os cooperados, 

onde analisamos todo o processo da coleta da PET e demais resíduos através da 

visita técnica ao local. 

A bibliográfica demonstrou através de pesquisas em artigos, revistas e sites, os 

processos adotados pela logística reversa para realizar a reciclagem e o 

reaproveitamento do PET, expondo os métodos adotados pelas empresas que 

trabalham reciclando e coletando essas embalagens.  

 

4. DISCUSSÃO DOS DADOS DE PESQUISA 
 

Conforme dados obtidos através de investigações e pesquisas e a 

oportunidade de realizar uma pesquisa de campo voltada para o processo da logística 

reversa pós-consumo da garrafa PET, sendo o material que é mais utilizado 

diariamente em todo o mundo. Observou-se a necessidade de desenvolver e 

aprimorar as políticas de tratamento eficaz para a conservação do meio ambiente.  

Ainda conforme o estudo pode-se perceber que o maior problema se dá pela 

falta de incentivos e conscientização da população em relação ao descarte correto 

dos resíduos.  

As pesquisas mostraram ainda que as garrafas no processo de degradação, 

pode ocasionar a perda da biodiversidade e além de disso, acabam se transformando 

em poluentes tóxicos, responsáveis por matar milhares de animais ao redor do mundo.   

Sabendo o tamanho do impacto ambiental que as garrafas plásticas podem 

gerar e o quanto grandes empresas produzem e descartam esses materiais, surgiu o 

interesse de se aprofundar em temas voltados a conscientização e projetos que tem 
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como objetivo minimizar esses problemas. A partir disto decidiu se conhecer o 

processo da logística reversa que nada mais é do que um tipo de procedimento que 

permite o consumidor retornar à empresa um produto após seu consumo, de forma 

que o fabricante possibilite um descarte correto. 

 Contudo, a empresa citada como pesquisa na fundamentação teórica, 

Danone criadora da marca Bonafont, nos mostra que sua missão é levar a melhor 

solução de hidratação para os consumidores, mas sem deixar de lado o problema 

causado pelo plástico no planeta. Sendo assim, eles agem para um desenvolvimento 

consciente a fim de inspirar outras empresas. 

 Com finalidade de promover a mudança sistemática, a intenção da 

empresa é se tornar um símbolo e desperte um olhar para o consumo consciente. 

Entendendo que se deve fomentar o modelo linear de extração, transformação, 

consumo e descarte em um sistema circular, reduzindo a necessidade de plástico 

virgem e garantindo um processo de coleta e reciclagem. 

Pois, como vimos em pesquisa que a maior dificuldade da logística reversa em 

garrafa PET é a conscientização das pessoas, pensamos desta forma que as 

cooperativas deveriam fazer parcerias com grandes marcas para conscientizar as 

pessoas, utilizando de marketing nas próprias garrafas, comerciais televisivos e 

mídias sociais, mostrando a sociedade que após a utilização do produto obtido na 

garrafa PET como fazer o descarte correto do mesmo, como exemplo já sendo 

utilizado nas embalagens da empresa COCA-COLA já vem incentivando a reciclagem, 

pois em seu rótulo e tampinhas vem escrito RECICLA-ME. 

 Com base no que é abordado em tema de nossa pesquisa, o desenvolvimento 

da teoria é voltado acerca dos avanços em que a sociedade pressupõe em retorno as 

empresas com o uso do sistema da logística reversa. 

Através disso podemos analisar que com o avanço da tecnologia, existem 

meios e formas cabíveis de reaproveitamento dos materiais recicláveis, pois uma vez 

descartado de forma incorreta, poderá acarretar problemas prejudiciais as pessoas e 

ao meio ambiente. 

A Logística reversa nos auxilia na capacitação de obtermos um retorno positivo 

aos produtos ou resíduos que são reprocessados pelas empresas. 
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Visto que a garrafa PET é o resíduo que mais polui o meio ambiente, rios e 

mares, sabe-se que demora mais de 20 anos para se decompor, a logística reversa 

vem com um mecanismo para amenizar os danos causados pelas PET’s. 

O grande desafio é a conscientização da sociedade no quesito educação 

ambiental, muitos não tem orientação sobre o descarte correto das PET’s e de todo 

resíduo reciclável, muitas vezes são descartados em aterros. 

Ao implantar um sistema de logística reversa das PET’S, como vimos na visita 

técnica a COOPERCATA, é possível reciclar essas embalagens, com isso é gerado 

emprego, benefícios ambientais, sociais e econômicos. 

A logística reversa de garrafa PET deve ser vista como grande alternativa para 

o reaproveitamento em um novo ciclo de vida, observando que terá a diminuição da 

poluição ambiental e a extração continuada de recursos naturais para a fabricação 

primaria da PET. 

Realizado visita técnica no dia 27 de maio de 2022 na cooperativa Coopcent 

ABC possuindo 7 unidades cooperativas , uma das unidades situada na cidade de 

Mauá no bairro de Capuava, conforme observado processo pós-consumo realizado 

na cooperativa desde o seu descarte pela comunidade até a separação e venda dos 

resíduos para empresas especificas de cada itens, a cooperativa é composta por 25 

cooperados sendo 12 mulheres e 13 homens com idade entre 18 a 72 anos, o projeto 

nasceu na cidade de Mauá em 5 Dezembro  2012 sendo suas atividades oficialmente 

iniciadas no dia 06 de dezembro de 2012, os cooperados iniciantes tiveram cursos 

preparatórios de primeiros socorros e logísticas para assim se iniciar os trabalhos, 

como o depoimento da primeira integrante da Coopcent ABC Ana Maria da Silva de 

Oliveira: 

[..] Eu fiz os cursos de primeiros socorros e o de logística, pela Coopcent 
ABC. Sempre gostei de aprender. O mais importante é procurar aprender. 
Pois nós estávamos acreditando numa porta que ainda estava fechada, 
porque a cooperativa estava em construção. E assim que eu acabei os cursos 
inaugurou o galpão da cooperativa, no dia 05 de dezembro de 2012 e no dia 
06 começamos a trabalhar [..] (OLIVEIRA, 2021, p. 113). 
 

A cooperativa se mantém com subsídio da Prefeitura de Mauá para as 

despesas de água, luz, aluguel do galpão e aluguel do caminhão de coleta, sendo 

contratada diretamente pela prefeitura da cidade sem fins lucrativos.  
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Toda renda da produção arrecadada é dividida entre os cooperados, notamos 

também uma boa estrutura do galpão, porém necessita de algumas mudanças de 

melhorias para o andamento dos processos operacionais dos cooperados, que apesar 

de ter o auxílio da prefeitura ainda falta muitos recursos para a qualidade de vida na 

cooperativa. Por falta de manutenção dos maquinários utilizados, Epi’s individual, 

limpeza do galpão acarreta constante paralização dos processos de produção, 

impactando no volume arrecadado e afetando a renda dos cooperados. 

 O processo da cooperativa é dividido por 4 etapas: 

1. Divulgação: é feita com o caminhão ‘’CATA FORTE’’, diretamente pela 

cooperativa, transmitindo a mensagem pelos bairros a forma correta da separação 

dos recicláveis e o dia da coleta, conta com pareceria com a prefeitura de Mauá 

na divulgação oficial pelo site ‘’RECICLA MAUÁ’’, atingindo o maior público-alvo 

possível.  

2. Coleta: as coletas são feitas em 15 bairros da cidade de Mauá com caminhão da 

cooperativa Coleta Forte, e em postos espalhados pela prefeitura como; 

ecopontos, secretarias da cidade, escolas e empresas participantes do projeto. 

3. Separação:  realizam a separação dos resíduos por categoria; Papel, Metal, 

Plástico e vidro. 

4. Venda:  todos os resíduos são destinados para sua cadeia reprodutiva na região 

sul do Brasil, sendo empresas do setor privado, para confecção de tecidos, 

espuma para colchão, garrafa PET. 
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Figura 02 - Coleta Seletiva 

Fonte: Prefeitura de Mauá/Mauá recicla, 2022. 
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Figura 03 - Tempo para absolver os materiais 

 
Fonte: Prefeitura de Mauá/Mauá recicla, 2022. 

 

 GARRAFA PET: Dentro da Coopcent as garrafas são separadas por cor 

branca, verde e laranja, por conter PET não recicláveis como as coloridas cores de 

rosa e vermelha, sendo essas separadas e descartadas a aterros sanitários, 

prensadas cada uma por sua categoria e retiradas pelas empresas responsáveis por 

seu retorno a cadeia produtiva, gerando novas fontes de materiais. Com média de 

9.900kg arrecadados por mês, a cooperativa se mantém funcionando sendo sua 

principal fonte o papelão que chega a cerca de 200.000kg por mês, devido a sua 

facilidade em ser reciclada.  
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 Figura 04 – Garrafa cinza 

          
  

 

 

 

 

 

   

 

 

Fonte: Site Ciclivivo 

  

Nossa visita técnica foi de suma importância para o desenvolvimento de nosso 

trabalho, pois podemos presenciar na pratica o processo de logística reversa atividade 

muito importante para a sociedade e meio ambiente. 

Visto que logística reversa é algo simples na teoria mais a realidade de quem 

participa diretamente do processo é pouco valorizado requer a nós como sociedade 

se conscientizar e fazer a separação dos resíduos corretamente e buscar junto aos 

órgãos públicos uma maior atenção para um trabalho de grande importância que é a 

preservação do meio ambiente. 

Acompanhamos o processo junto aos cooperados, pessoas humildes, 

educadas que busca seu sustento através da reciclagem e contribui para 

sustentabilidade, e sonham com melhorias dentro das cooperativas e reconhecimento 

da sociedade de quão importante esse projeto traz a todos. 

Com sugestões de melhorias, para a cooperativa ficaram: um estudo de caso 

detalhado para um maior controle de suas produções diárias recolhidas, parcerias 

com empresas maiores no ramo industrial da cidade de Mauá, treinamento e 

qualificação dos cooperados voltados a sustentabilidade dentro da cooperativa. 

 Ações de marketing para abranger um maior público através das redes sociais, 

panfletos, banners, palestras, eventos e ações sociais.  

 

Figura 05 – Garrafa verde Figura 06 – Garrafa laranja 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Uma das alternativas para o controle do lixo reciclável é a logística reversa, pois 

é uma ferramenta muito importante para atividade econômica devido ao seu impacto 

ambiental e social, assim observado na visita técnica a COOPCENT. O papel das 

cooperativas é indispensável, fazendo o papel de reciclagem dos PET’s no seu pós-

consumo, embora exista um programa de coleta municipal, o volume de material 

coletado pelo programa é ainda inicial, precisando ainda de muita ajuda tanto da 

população, quanto da prefeitura da cidade, além dos números da coleta oficial, há 

todo o material coletado por catadores autônomos e vendido a intermediários, que não 

passa pelo programa oficial do município, ficando sem registro.  

  Atualmente várias empresas começaram a dar ênfase em fabricar garrafas 

PET’s biodegradáveis, como visto no exemplo da BONAFONT, que recolhe 100% do 

seu produto colocado em mercado, assim reduzindo a utilização de material virgem 

para fabricação de novas garrafas.  

   Verificou-se que reutilizar os PET’s ajuda significativamente para diminuição 

da sujidade provocada pelo descarte errado no meio ambiente e conscientizar a 

sociedade, observando que é a melhor forma para desenvolver esse trabalho, na 

logística reversa, visto que este é o maior problema que enfrentamos, pois dessa 

forma os PET’s irão de forma correta para seu descarte, minimizando a degradação 

ambiental, poluição de rios e mares. 
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7. APÊNDICES 
 

7.1 Apêndice A – Modelo do questionário pesquisa de campo da empresa 
Coopcent. 
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Gráfico 01- Total de Resíduos Recolhidos Prefeitura de Mauá 2022 

 
Fonte: prefeitura de Mauá 2022 

 

 

7.2 Apêndice B – Respostas do questionário da pesquisa de campo 
 
1- Como Surgiu a cooperativa na cidade de Mauá? 

 
Surgiu de um projeto, inaugurado em 5 de dezembro de 2012. Em 2010, 

começou os cursos preparatórios como o curso de primeiros socorros e logística. 
Curso feito através dos projetos Cata Forte no qual, todos os cooperados, 
moradores de Mauá, contratados pela prefeitura de Mauá participavam. 
 
2- Qual o objetivo principal da cooperativa? 

 
Emprego e Sobrevivência, Sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente.  

 
3- É feito divulgação da cooperativa?  

 
Sim, através do projeto recicla Mauá e pelo Instagram, a divulgação também é 

feita por um caminhão com caixa de som, que passa pelas ruas de Mauá, fazendo 
as divulgações como nos bairros: Pedroso, Sonia Maria, Parque São Vicente, 
Campo Verde, Guapituba e outros pontos.  
 
4- Quais produtos recebem para o processo de reciclagem? 

 
Latinha, PETs, papel, papel branco, papelão, ferro, vidro. Principais produtos é o 

papelão, aparas que são plásticos finos e sacolas. 
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5- Qual o volume de materiais reciclados mensalmente? 
 
Na faixa de 9800 quilos por mês (maior saída é a Branca) e 200.000 kg de 

papelão por mês  
 
6- Qual destino dos recicláveis recolhidos? Qual a aplicação é dada ao 

material (PET)? 
 
São vendidos para região Sul do Brasil (3 empresas de SP). 

 
7- Qual o retorno para os cooperados do trabalho, junto a cooperativa?  

 
Em média um salário-mínimo. 

 
8- Quantas vagas de trabalho direto foram geradas? 

 
Somente controladas pela Prefeitura. São 25 cooperados. Mulheres: 12 

mulheres. Homens: 13 homens. Idade de 21 a 72 anos cooperados. 
 
9- Como a comunidade tem colaborado com o Projeto? Todos os bairros 

participam efetivamente? 
 
Muitos bairros de Mauá desconhece a Coopcent. 

 
10- Em sua opinião, o que poderia ser adotado na cidade para uma maior 

aderência da comunidade ao projeto ou reciclagem? 
Incentivos das ordens públicas e colaboração da comunidade. 
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7.3 Apêndice C – Imagens de Representação da visita técnica a empresa 

Coopcent. 

 
        Figura 07 – Banner informativo 

 
 

Figura 08 - Colaboradores 

Figura 10 – Garrafas PET Compactadas 

 
 

Figura 09 - Colaboradores 

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Figura 11 - Colaboradores 

 
 

Figura 12 - Colaboradores 

 
 

Figura 13 – Maquina Compactadora 

 
 

Figura 14 – Latinhas Compactadas 

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Figura 15 – Caminhão de Coleta 

 
 

Figura 16 - Esteira 

 
 

Figura 17 - Vasilhames 

 
 

Figura 18 – Sacos de Recicláveis 

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 


