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No Brasil, nos últimos anos, o crescimento econômico e, por 

conseguinte, a mudança nos níveis de renda da população de uma 

forma geral, tem-se observado uma aceleração na geração de lixo 

(resíduos). O fato mais preocupante é que, do montantte total de 

resíduos gerados no país, mais de um terço não tem destinação 

adequada, ou seja, em sua maioria são dispostos sem nenhum 

tratamento em “lixões” ou aterros controlados. O vidro, por exemplo, 

é 100% reciclável, contudo, menos da metade dos resíduos vítreos 

gerados no país são de fato reciclados. Logo, é imperativo encontrar 

as melhores soluções técnicas para minimizar o consumo desses 

materiais, incentivar a reutilização e a reciclagem. Este trabalho 

objetiva mapear e analisar o processo de logística reversa de resíduos 

vítreos implementado na Unidade de Beneficiamento e Reciclagem de 

Materiais Vítreos no município de Campina Grande-PB. Visa-se, com 

isso, divulgar o projeto de beneficiamento/reciclagem de resíduos 

vítreos implementado pelas catadoras na Unidade de Beneficiamento e 

Reciclagem de Materiais Vítreos, propiciar informações sobre o 

tratamento dos resíduos vítreos e contribuir para o desenvolvimento da 

literatura relativa à logística reversa.  

 

Palavras-chaves: Logística reversa, resíduos vítreos, catadoras.  
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1. Introdução 

No Brasil, nos últimos anos, o crescimento econômico e, por conseguinte, a mudança nos 

níveis de renda da população de uma forma geral, tem-se observado uma aceleração na 

geração de lixo. Em 2010, a geração foi de 61 milhões de toneladas de lixo, 6,8% a mais do 

que em 2009, segundo pesquisa anual da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE). Em média, cada brasileiro produziu sozinho 378 

kg de lixo, ou seja, 1,035kg de lixo por dia em 2010.  

Para se ter uma ideia da problemática da geração e destinação de resíduos no país, de todo o 

lixo produzido, 10,98% não foi coletado; 6,7 milhões de toneladas encontram-se dispersas no 

meio ambiente (ABRELPE, 2010). O fato mais preocupante é que, do montante total de 

resíduos gerados, 23 milhões de toneladas não teve destinação adequada, ou seja, em sua 

maioria foram dispostos sem nenhum tratamento em “lixões” ou aterros controlados.  

A reciclagem é uma das alternativas de tratamento de resíduos sólidos, que deve ser vista 

conforme Leite (2003) como um elemento dentro do conjunto de atividades integradas no 

gerenciamento dos resíduos, não se traduzindo, portanto, como a principal "solução" para o 

lixo, já que nem todos os materiais são técnica ou economicamente recicláveis. 

Em função de sua composição, alguns resíduos sólidos não podem ser reciclados. Por isso, é 

imprescindível a coleta separada ou coleta seletiva, pois por meio dela os resíduos possíveis 

de serem reciclados podem previamente ser separados na fonte geradora e serem 

reaproveitados/transformados em um novo recurso econômico ou ser simplesmente triado e 

transportado para descarte em um novo local.  

A reciclagem é um processo pelo qual materiais que se tornariam lixo são recuperados para 

ser utilizados como matéria-prima no ciclo de produção de que eles provêm. Além disto, 

alguns bens descartados podem ser transformados em novos produtos e reusados, a partir do 

reaproveitamento dos componentes e/ou materiais descartados. Os eletroeletrônicos, alumínio, 

papel, garrafas PET e o vidro são exemplos desse caso, principalmente quando esse último é 

separado em cores diferenciadas.  
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Note-se que, mesmo com as possibilidades citadas acima, a geração de lixo no Brasil ainda é 

maior do que a reciclagem. Isso porque, a coleta seletiva e poucos canais de fluxos reversos 

são implementados. O vidro, por exemplo, é 100% reciclável, contudo, menos da metade dos 

resíduos vítreos gerados no país são de fato reciclados. Logo, é imperativo encontrar as 

melhores soluções técnicas para minimizar o consumo desses materiais, incentivar a 

reutilização e reciclagem. 

Nesse caso, a logística reversa tem as ferramentas mais adequadas para este fim. Na realidade, 

a logística reversa implementa sistemas de fluxo reverso, operacionaliza e administra o 

manejo e a destinação final dos resíduos. Enfim, por meio dessa ferramenta gerencial os 

resíduos e/ou produtos em condições de uso e reciclagem podem retornar ao ciclo de 

negócios, ou para disposição final adequada. 

Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo mapear o processo de logística reversa de 

resíduos vítreos implementado na Unidade de Beneficiamento e Reciclagem de Materiais 

Vítreos no município de Campina Grande-PB, e fazer uma análise com base numa pesquisa 

exploratória.  

Para tanto foram utilizados quatros procedimentos metodológicos: a pesquisa exploratória 

(GIL, 2007), a pesquisa descritiva (VERGARA, 2007), a pesquisa de campo (VERGARA, 

2007), e a pesquisa bibliográfica (GIL, 2007). Quanto à forma de abordar o problema, a 

abordagem é quantitativa (LAKATOS e MARCONI, 2006). Quanto aos procedimentos 

técnicos adotados na coleta de dados, a presente pesquisa compreende um procedimento de 

estudo de caso (GIL, 2007; YIN, 2001).  

Os instrumentos de coleta de dados adotados neste estudo foram à entrevista e a observação 

direta in loco (MARTINS, 2008; RODRIGUES, 2005; YIN, 2001). A entrevista foi realizada 

com uma professora integrante do projeto. Os dados obtidos neste trabalho foram ordenados e 

tratados através da técnica de análise de conteúdo (ZANELLA, 2009). 

 

2. Referencial teórico  

2.1 Logística Reversa 

O termo “logística reversa” não tem ainda uma definição consensual, seu conceito encontra-se 

em estágio de formação. Contudo, na prática, o movimento reverso de produtos, hoje 
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denominado de logística reversa, existe e vem sendo usada desde que se iniciou o comércio de 

mercadorias. Ou seja, a troca de mercadorias com defeitos ou danificadas era comum no 

comércio desde os tempos antigos, e esta prática concretiza um tipo de fluxo reverso. Apesar 

disso, foi somente no Século XX, na década de 90 que o conceito de logística reversa evoluiu 

impulsionado pelo aumento da preocupação com questões de preservação do meio ambiente.  

Inicialmente, as atividades de logística reversa passaram a ser utilizadas com maior 

intensidade nos Estados Unidos e alguns países da Europa, onde os conceitos e ferramentas 

clássicas de logística já eram mais disseminados (BARRATT, 2004; FERREIRA et al., 2010; 

FLEYRY, 1999). No Brasil, embora seja notável o potencial da logística reversa para 

economia, a inserção do conceito e das atividades de logística reversa ainda encontra-se em 

curso. A falta de visão da atividade como potencial gerador de vantagem competitiva 

compromete a estruturação dos canais e funcionamento de forma eficiente, mesmo nos canais 

mais tradicionais e melhor estruturados (CHAVES et al.,  2008). 

Atualmente, com a redução do tempo de ciclo dos produtos, o foco de atuação da logística 

reversa envolve a reintrodução dos bens ou materiais à cadeia de valor por sua reinserção no 

ciclo de produção ou de negócios e, portanto, um produto só é descartado em último caso. Isto 

porque o processo logístico reverso pode prolongar o reuso dos bens e materiais descartados 

e/ou seus componentes, principalmente, reintroduzindo-os nos processos produtivos em forma 

de matéria-prima ou novos produtos re-manufaturados. 

O processo de logística abrange desde a etapa inicial, partindo-se da matéria-prima até a 

entrega do produto ao consumidor (NOVAES, 2007). No entanto, conforme Santos et al. 

(2010), é possível estender os estudos além deste ponto e analisar o fluxo inverso ao da cadeia 

tradicional, ou seja, o produto partindo-se do consumidor final até sua reutilização, evitando 

assim o descarte incorreto no meio ambiente. Ainda de acordo com o mesmo autor, o estudo 

desse fluxo inverso da logística é denominado logística reversa.  

Para Daher et al. (2004), a logística reversa em seu sentido mais amplo, significa todas as 

operações relacionadas com a reutilização de produtos e materiais. Refere-se, assim, a todas 

as atividades logísticas de coletar, desmontar e processar produtos e/ou materiais e peças 

usadas a fim de assegurar uma recuperação sustentável antes do descarte dos componentes 

inutilizáveis no meio ambiente. 
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Os produtos, em geral, retornam ao fluxo reverso devido a uma necessidade de reparo, 

reciclagem, descarte ou simplesmente porque os clientes os devolveram por não gostar. O 

processo reverso adotado pode envolver a reciclagem, o reuso e/ou desmanche.  

 

2.2 Logística reversa do vidro   

A pressão social e legal para reciclar materiais segundo González-Torre e Adenso-Díaz 

(2006) está constantemente a aumentar. Como resultado das características físicas do vidro e 

sua utilização em larga escala, o setor produtivo de vidro representa um dos mais importantes 

em termos de volume quando implementado práticas de logística reversa. 

A logística reversa do vidro vem sendo há muito tempo utilizada nas industrias de bebidas, 

sobretudo, nas que utilizam as garrafas/vasilhames de vidro retornáveis. Palhares (2003) 

adverte que o Brasil possui o maior acervo de garrafas retornáveis de vidro em circulação do 

mundo, e que as garrafas de vidro descartáveis correspondem por apenas 2,5% do mercado de 

embalagens no país, enquanto as retornáveis do mesmo material possuem 67,7%. Isso, de 

certa forma, é um ponto positivo, uma vez que apenas 47% de aproximadamente 900 

toneladas de resíduos de vidro gerados por ano no Brasil são reciclados (ABIVIDRO, 2009).  

O processo de logística reversa das garrafas de vidro retornáveis compreende o reuso e a 

reciclagem das garrafas quebradas. O fluxo reverso dos vasilhames e/ou reciclagem do vidro 

contribui para a redução dos custos de produção, melhora a imagem da empresa e minimiza 

os impactos ambientais.  

 

3. Estudo de caso 

O estudo de caso foi realizado na Unidade de Beneficiamento e Reciclagem de Materiais 

Vítreos. A unidade está localizada na Rua Rafaela de Souza Silva, s/n, no bairro do Serrotão, 

especificamente no conjunto habitacional denominado de bairro do Mutirão, do município de 

Campina Grande-PB. A unidade funciona em um galpão cedido pelo Governo do Estado da 

Paraíba, através da Secretaria de Ação Social, Fundação de Ação Comunitária – FAC.  

A Unidade de Beneficiamento de Materiais Vítreos tem uma área construída coberta de 

aproximadamente 440m
2
, subdividida em diversos compartimentos, que foram construídos 
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após uma reforma realizada para adequar o galpão as necessidades do projeto de 

beneficiamento e reciclagem de resíduos vítreos. 

 

3.1. Histórico da unidade de beneficiamento de materiais vítreos 

A Unidade de Beneficiamento e Reciclagem de Materiais Vítreos foi fundada em maio de 

2006, por iniciativa de Crislene Rodrigues da Silva Morais, professora da Unidade Acadêmica 

de Engenharia de Materiais (UAEMa), que por meio de um projeto de extensão promovido 

pela Universidade Federal de Campina Grande instituiu a unidade de beneficiamento no 

bairro do Mutirão.  

É importante consignar que, a Unidade de Beneficiamento de Materiais Vítreos foi criada 

com objetivo de agregar valor aos resíduos vítreos coletados e arrecadados pelas catadoras de 

materiais reutilizáveis e recicláveis do bairro do Mutirão, especificamente as catadoras que 

trabalhavam no antigo lixão do município.  

Para implantar a unidade, inicialmente, foram realizadas reuniões com ações de sensibilização 

das catadoras. As reuniões aconteceram na sede da Cooperativa de Trabalhadores de 

Materiais Recicláveis no lixão do Mutirão, na UAEMa/UFCG e no galpão onde foi instalada a 

unidade. Em paralelo às ações de sensibilização foram realizadas parceiras com instituições 

públicas, organizações privadas, professores e autoridades locais.  

No mesmo ano, foram iniciadas as capacitações do grupo de catadoras selecionadas, estas 

aconteceram na UAEMa/UFCG, através de cursos de artes com vidros, prevenção e combate 

a incêndios, primeiros socorros e saúde preventiva, uso de equipamentos de proteção 

individual, palestras e oficinas, e também por meio de visita técnica a companhia industrial de 

vidros (CIV), em Recife-PE. A capacitação teve como foco principal a utilização correta dos 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s e manuseio dos equipamentos de 

beneficiamento (triturador, cilindro de lavagem, esteiras, forno, etc.). 

Além destas ações, foram feitas aquisições e instalação dos equipamentos com recursos do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da 

Educação (MEC), Ministério das Cidades e Universidade Federal de Campina Grande. Essas 

intervenções foram necessárias para capacitação das catadoras e o beneficiamento dos 
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resíduos do vidro. Atualmente, o projeto de beneficiamento dos resíduos vítreos é realizado 

por um grupo de quatro catadoras.  

 

3.2. Processo de logística reversa da unidade de beneficiamento 

O processo de logística reversa da Unidade de Beneficiamento e Reciclagem de Materiais 

Vítreos inicia-se com a coleta/arrecadação dos resíduos vítreos nas empresas/organizações 

pelas catadoras. Uma parte do material arrecadado por meio de doações é recolhida já pelo 

comprador, o restante do material é encaminhado até a unidade de beneficiamento no bairro 

do Mutirão, onde os resíduos serão processados.  

As principais atividades desenvolvidas na unidade são: recepção dos resíduos, classificação 

de acordo com a cor e tipo, limpeza, acomodação e/ou reciclagem. A figura 1 apresenta a 

esquematização do processo de logística reversa instalado na Unidade de Beneficiamento e 

Reciclagem de Materiais Vítreos.  

Figura 1 – Processo logístico reverso da Unidade de Beneficiamento e Reciclagem de Materiais Vítreos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados fornecidos pela unidade... (2013) 



 

XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos 

Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. 
 

 

 

 

 

 

8 

Os materiais coletado-arrecadados pelas catadoras (papel/papelão, plástico e vidro) são todos 

recepcionados e alocados em um espaço onde é feito a separação. Nessa triagem, os resíduos 

coletados são separando por categorias, ou seja, é separado o plástico, o papelão, o papel e o 

vidro. A etapa de classificação compreende a divisão dos diferentes tipos de materiais vítreos 

que são coletado/arrecadados pelas catadoras. A atividade de classificação implica em dividir 

dentro de cada grupo, os resíduos vítreos, por exemplo, separar por cor e tipo (vidro plano, 

vidro oco, etc.).  

Na sequência, os resíduos vítreos são limpos, ou seja, é realizada uma pré-limpeza para retirar 

uma parte do material agregado ao material vítreo. Na verdade, são removidos os rótulos e as 

“argolas” dos frascos de perfumes, medicamentos e das garrafas de bebidas. A lavagem do 

material, geralmente, só é realizada nos resíduos que serão reciclados na própria unidade. Do 

contrário, o material é acomodado para posteriormente ser comercializado pelas catadoras. 

A etapa de acomodação trata-se, basicamente, da arrumação dos materiais classificados e 

limpos. Ressalte-se que, ao mesmo tempo em que fazem a limpeza, as catadoras separam 

antes de acomodar, o material que será comercializado dos que vão para a reciclagem. Assim, 

as catadoras otimizam o fluxo e estrutura o processo de acomodação dos materiais vítreos na 

unidade de beneficiamento.   

A etapa de reciclagem dos materiais vítreos é realizada pelas catadoras, que atualmente 

confeccionam artefatos decorativos em vidro reciclado, vasos, adornos e peças de banheiro. O 

processo envolve todas as fases descritas anteriormente, mas, acrescidas das etapas de 

trituração (quando necessário), montagem dos moldes das peças, confecção da peça no forno 

e acabamento (lavagem e linchamento). Segue abaixo apresentação visual (Figuras 2) de 

algumas peças confeccionadas pelas catadoras na unidade de beneficiamento.   

Figura 2 – Peças de decoração confeccionadas pelas catadoras 
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Fonte: Acervo do autor (2013) 

Os moldes das peças são confeccionados a partir da cerâmica, caulim e/ou gesso. Sua função 

consiste em dá uma determinada forma as peças, que acontece por meio de um processo de 

fusão no forno, que em altas temperaturas permite conformar o vidro. No processo de 

montagem de algumas peças, é necessária a trituração do vidro, que depois de triturado e 

colocado sobre o molde é conduzido ao forno elétrico sob alta temperatura. 

O acabamento das peças é feito para corrigir algumas imperfeições indesejáveis (pedaços de 

vidros cortantes nas bordas, etc.), tornar as superfícies lisas e brilhantes e proporcionar uma 

qualidade especial nos objetos produzidos pelas catadoras. Os processos mais utilizados nos 

acabamentos são: lixamento, polimento, lavagem e enxágue.  

É importante ressaltar que, durante o processo de reciclagem dos resíduos vítreos não é 

gerado nenhum tipo de sobra, pois até mesmo os resíduos oriundos do acabamento das peças 

são reincorporados no processo reverso, ou seja, na produção de novas peças. Note-se que no 

beneficiamento/reciclagem não é utilizado todo tipo de resíduo vítreo, os de lâmpadas e de 

pára-brisas de carros, por exemplo, não são utilizados. 

Vale lembrar também que, para fazer a reciclagem dos resíduos vítreos, conforme a 

entrevistada, “foi necessário primeiro desenvolver os processos de produção, os designes das 

peças, os moldes e capacitar às catadoras”. Inicialmente a produção dos artefatos passou por 
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uma fase testes, visando o desenvolvimento de novos produtos artesanais a partir da 

remanufatura e da reciclagem de resíduos vítreos.  

Atualmente, com o domínio da técnica de produção e criação, as catadoras já produzem e 

comercializam as peças confeccionadas. Os recursos provenientes da venda dos artefatos são 

rateados entre as catadoras. A conta de energia da unidade e o salário de um vigilante são 

pagos pela Universidade Federal de Campina Grande. Segue abaixo apresentação visual das 

peças prontas para a comercialização (Figura 3). 

Figura 3 – Peças expostas para comercialização 

 

Fonte: Acervo do CAVI (2012) 

Os resíduos vítreos utilizados na unidade de beneficiamento são provenientes da catação, de 

doações de pessoas físicas, de doações de uma empresa do setor de perfumaria e doações de 

um hospital de Campina Grande, conforme a entrevistada. A unidade de beneficiamento 

mantém parcerias com a empresa de perfumaria e um hospital. A esse respeito, a entrevistada 

relata que, “essas parcerias são formalizadas por meio de um contrato entre as partes”.  

O transporte dos resíduos vítreos até a unidade é feito pela própria empresa de perfumaria que 

doa os resíduos, já os doados pelo hospital, uma parte é coleta e vendida para um atravessador 

no próprio local e a outra parte é transportada até a unidade por um caminhoneiro contratado 
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pelas catadoras. Acerca da quantidade comercializada por mês, a entrevistada afirma, 

“mensalmente são comercializados em média 3000 quilos de materiais vítreos pelas 

catadoras, destes cerca de 2000 quilos são oriundos do hospital, os vidros que são doados 

pela empresa de perfumaria, pessoas físicas e da catação não são pesados, mas fica entorno 

de 1000 quilos”.  

Quando indagada qual está sendo e/ou será o impacto da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei 12.305/2010) na Unidade de Beneficiamento, a entrevistada afirma, “com a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos implantada de fato no país, espera-se que essa 

quantidade de resíduos vítreos aumente consideravelmente”. A entrevistada comentou 

também que com o beneficiamento dos resíduos vítreos, espera-se a valorização dos produtos 

confeccionados, ou seja, um aumento da receita gerada em função da agregação de valor aos 

materiais descartáveis reciclável.  

Segundo a ABIVIDRO (2009) a instalação de um processo de coleta e beneficiamento de 

reciclagem de vidro gera empregos que não demandam, em sua maioria, qualquer 

especialização, beneficiando camadas geralmente mais carentes da população. Ainda 

conforme a entidade, além de ser uma atividade lucrativa, a reciclagem empresarial também 

tem forte caráter social. 

Não obstante, a falta de criatividade e organização das catadoras é apontada pela entrevistada 

como barreiras para o beneficiamento dos resíduos vítreos. Quanto às motivações pessoais 

para a implementação da logística reversa do vidro, ela declarou que, “a motivação é saber 

que depois do descarte do vidro (fim da vida útil), esse vidro retorna ao ciclo produtivo de 

alguma forma tendo a revalorização”.  

Conforme Leite (2009), a revalorização dos materiais de forma a permitir a reintegração no 

ciclo produtivo pode originar a fabricação de um produto similar ao que lhe deu origem ou a 

um produto distinto. 

A esse respeito, notadamente, existe uma crescente necessidade de entender melhor os ciclos 

de vida dos produtos e de suas embalagens, principalmente devido ao aumento da geração de 

resíduos, à redução das reservas de recursos naturais, mudança de atitudes dos consumidores e 

da crescente tendência mundial para a redução dos impactos ambientais.  
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Fato é que, ao reciclar/beneficiar os resíduos do vidro, toda a cadeia e a sociedade sai 

ganhando, principalmente dentro do âmbito da economia e do meio ambiente. Para Morais et 

al. (2008) os ganhos desta logística resultam em saldos amplamente positivos para a 

sociedade, o meio ambiente e a indústria vidreira, e assim, a Universidade Federal de 

Campina Grande, através da Unidade Acadêmica de Engenharia de Materiais consolida a 

prática da extensão democratizando o saber. 

 

4. Considerações finais  

O presente trabalho procurou mapear e analisar o processo de logística reversa de resíduos 

vítreos implementado na Unidade de Beneficiamento e Reciclagem de Materiais Vítreos. 

Com o mapeamento do processo e a análise realizada, constatou-se que, as principais 

limitações da implementação do processo de logística reversa de resíduos vítreos estão 

relacionadas à falta de criatividade e organização das catadoras, a cooptação de novas 

parcerias com empresas doadoras e principalmente a capacidade das catadoras de autogerir o 

projeto.     

Esses resultados demonstram a necessidade da adoção de práticas inovadoras de gestão na 

organização, de modo que se consiga consistência e efetividade no projeto de logística reversa 

aplicado aos resíduos vítreos na Unidade de Beneficiamento e Reciclagem de Materiais 

Vítreos. Neste ponto, a implementação de práticas inovadoras de gestão e produção pode 

racionalizar os processos de trabalho e otimizar o processo de criação e produção dos 

artefatos.  

Sob o ponto de vista econômico, o panorama encontrado configura uma realidade de boas 

perspectivas para as catadoras, que devem se beneficiar com a nova lei (Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos) sobre descarte de produtos vigente no Brasil. Neste ponto, as práticas de 

logística reversa implementada na Unidade podem influir positivamente para atender 

requisitos legais específicos da PNRS. 

Por fim, através deste estudo realizado na Unidade de Beneficiamento e Reciclagem de 

Materiais Vítreos, podemos concluir que, o processo de logística reversa implementado pode 

agregar valor aos resíduos vítreos arrecadados pelas catadoras, e, por conseguinte, possibilitar 

uma fonte de renda. Além disso, pode contribuir para o aumento da reutilização de materiais 



 

XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos 

Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. 
 

 

 

 

 

 

13 

recicláveis, na minimização da geração de resíduos sólidos, utilização moderada dos recursos 

naturais, e, por conseguinte, na redução dos impactos ambientais.  
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