Logística Reversa e Sustentabilidade

Prof. Rogerio Valle

LOGÍSTICA
REVERSA,
PROCESSO A
PROCESSO
(ED. ATLAS)

Visão sistêmica dos fluxos de
recursos e de produtos

Evolução na problemática da
sustentabilidade
Agenda da fase inicial
(meio ambiente)
■ controle de efluentes

Agenda atual
(sustentabilidade)
■ clima e efeito estufa

■ controle de emissões

■ aprofundamento dos
conflitos étnicos e sociais

■ preservação de recursos
naturais não renováveis
■ energia limpa
■ saúde e segurança no
trabalho
■ responsabilidade social

■ pandemias
■ qualidade de vida no
trabalho

■ relação com stakeholders

Modo de resposta aos
problemas na primeira fase

GESTÃO PÚBLICA
BASEADA EM
COMANDO E
CONTROLE

SISTEMAS
ORGANIZACIONAIS DE
GESTÃO AMBIENTAL

(ISO 14000)

› resultados positivos no controle de emissões, de
efluentes e de resíduos sólidos;
› mas pouco estímulo a inovações nos sistemas de
gestão, nos produtos e nos processos e
› pouco adequados para enfrentar a segunda agenda
de problemas, cujas fontes são em geral pequenas,
dispersas, diversificadas e numerosas.

Mudança

• A gerência da empresa
controla o envolvimento
dos atores
• Empresa como fronteira
• Ênfase nos processos
internos

Gestão
ambiental

Governança da
sustentabilidade
• Diversos atores
relacionados com o
processo são envolvidos
• Fronteiras além da
empresa
• Ênfase nos
relacionamentos

A segunda fase: governança
da sustentabilidade

■ Controle distribuído

■ Estrutura em rede
ESTADO

■ Interação entre vários
atores

SOCIEDADE
CIVIL

NEGÓCIOS

Política Nacional de Resíduos
Sólidos

■ A PNRS traz o conceito de responsabilidade
compartilhada por todos os atores envolvidos ao
longo do ciclo de vida dos produtos:
› “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”.

Definição de Logística
Reversa na PNRS

■ “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.”

Ciclo de Vida: uma série de fases
pelas quais passa cada produto

Definição a partir da Gestão
do Ciclo de Vida
(op. cit, p. 23)

■ “A logística reversa é o processo de recuperação dos
resíduos de pós-venda ou de pós-consumo, pela coleta,
pré-tratamento, beneficiamento e distribuição, de forma
a ou retorná-los à cadeia produtiva, ou dar-lhes
destinação final adequada.
■ Deve enfocar a minimização dos rejeitos e dos impactos
negativos e a maximização dos impactos positivos,
sejam ambientais, sociais ou econômicos.
■ Incorpora atividades operacionais, de gestão e de apoio
que, de forma integrada e envolvendo os diversos
atores, planejem e viabilizem a implementação das
soluções mais adequadas para os resíduos”.

Entre cada fase do ciclo de
vida, atividades logísticas

Fluxo de materiais na
Logística Reversa

Produtos não usados, embalagens retornáveis ou resíduos

Fornecimento

Reciclagem
Industrial

Fabricação

Remodelagem /
Remanufatura

Distribuição

Reuso

Recondicionamento

Venda

Resíduos

Consumo

Reembalagem

Revenda

Produtos usados

Produtos usados
Desmanche

Consolidação

Produtos inertizados
Incineração/
Inertização

Rejeitos

Doação

Rejeitos e Resíduos
Perigosos

Rejeitos

Rejeitos
Disposição final

Rejeitos

Rejeitos e Resíduos perigosos

Componentes

Preparação

Produtos usados

Produtos usados e embalagens

Coleta de resíduos/
Retorno de produtos

Dificuldade da Logística
Reversa

LOGÍSTICA DIRETA
Natureza

Disposição Final

Extração

Fornecimento

Produção

Distribuição

Reaproveitamento

LOGÍSTICA REVERSA

Comercialização

Coleta

Consumo

Acondicionamento

Visão de processo

A Cadeia de Valor da
Logística Reversa: um
modelo de referência

Hierarquia dos processos

Passos do planejamento
estratégico de logística
reversa

Planejamento Operacional da
Logística Reversa

O Planejamento Operacional
na Cadeia de Valor da
Logística Reversa

■ Plano de preparação e acondicionamento

■ Plano de coleta e transporte
■ Plano de beneficiamento

■ Plano de destinação final

Plano de preparação e
acondicionamento
Operação

Recursos
Tecnológicos

Fluxo de materiais
Financeiros

Técnicos especializados em
marketing, mapeamento de
processo e ciclo de vida.

Softwares que auxiliem
nesse processo. Meios de
comunicação com o
consumidor. Coletores
para entrega voluntária.

Técnicos especializados em
amostragem.

Equipamentos de proteção
individual. Frascos de
amostragem e
preservação de amostras.
A definir
Veículo exclusivo. Estufa
para conservação das
amostras (caso
necessário).

A definir

Entradas

Saídas

Cronograma

Ciclo de vida útil do
produto, considerando
cadeia produtiva,
distribuição, consumo e
descarte.

Mapa do processo.
Relatório identificando
oportunidades de
aplicação da Logística
Reversa.

Definição de
prazos.

Resíduo de interesse.

Amostra representativa do
resíduo de interesse.

Definição de
prazos.

Definição de
prazos.

Análise das amostras em laboratórios para que
sejam definidas suas características de Técnicos em química
inflamabilidade,
corrosividade,
reatividade, especializados.
toxicidade ou patogenicidade.

Equipamentos específicos
para análise.

A definir

Amostras

Informações precisas
sobre a classe dos
resíduos.
I – Resíduos Perigosos.
II – Resíduos Não
Perigosos (IIA – Não
Inertes e IIB – Inertes).

Separação dos resíduos em sua origem com o
auxílio de coletores de diferentes cores.
Dimensionamento desses coletores para o fluxo de
Pessoas que promovam o
descarte dos resíduos. Aplicação de treinamentos
descarte dos resíduos.
para todas as pessoas pertencentes à empresa, bem
como campanhas de sensibilização e políticas de
estímulo.

Coletores

A definir

Resíduo gerado

Resíduos segregados em
coletores de acordo com
sua classe.

Definição de
prazos.

Promoção do acondicionamento para o acúmulo dos
resíduos de maneira segura, para que permaneçam,
temporariamente, até que sejam coletados para
encaminhamento adequado ou destinação final.

Tambores, bombonas,
caçambas, contêineres,
etc. Locais adequados.

Resíduo segregado

Resíduos acumulados em
grandes quantidades, com
segurança e garantia de
preservação de suas
características.

Definição de
prazos.

ACONDICIONAMENTO E
ARMAZENAMNTO
TEMPORÁRIO

CLASSIFICAÇÃO

Faz-se necessário percorrer o ciclo de vida do
produto, a partir da distribuição e consumo dos
produtos em sua logística direta, conhecendo os
hábitos dos consumidores através de entrevistas e
demais investigações. Ao final, é realizada uma
análise para identificar os locais onde os resíduos
são dispostos.
Aquisição de uma porção representativa de todo o
resíduo, para posteriormente caracterizá-lo por meio
de testes laboratoriais. Ocorre a definição de um
plano de amostragem, segundo norma de referência,
que contém detalhes sobre os equipamentos de
proteção necessários durante manuseio, os pontos
de amostragem, número e volume das amostras,
material do frasco de coleta, cuidados para
preservação das amostras e periodicidade da
amostragem.

Humanos

SEGREGAÇÃO

AMOSTRAGEM

LOCALIZAÇÃO DAS
FONTES
GERADORAS

Processo

Consumidores e funcionários
treinados para promover e
monitorar o
acondicionamento.

A definir

Plano de coleta e transporte (1)

Humanos

Recursos
Tecnológicos

Financeiros

Medição da quantidade de resíduos
gerados em determinado intervalo de
tempo.
Identificação da capacidade de
armazenamento local do gerador.
Estabelecimento de uma rotina para a
coleta.

Software para
Especialistas
controle de
em controle
A definir
processos.
de processos.
Balança

Identificação dos receptores que atendem
ao objetivo do gerador.
Seleção dos receptores baseada em
fatores legais relacionados ao tipo de
serviço prestado.
Identificação da capacidade de
processamento dos receptores.

Especialistas
em gestão de
resíduos.

CONSOLIDAÇÕES PRÉVIAS

Operação

DEFINIÇÃO DOS
RECEPTORES

QUANTIFICAÇÃO
DO RESÍDUO NO
GERADOR

Processo

Identificação dos transportadores que
atendem ao objetivo do gerador e do
receptor.
Seleção dos transportadores baseada em
fatores legais relacionados ao tipo de
serviço prestado.
Consolidação entre o fluxo de geração dos
resíduos, capacidade de processamento
do receptor e a capacidade de carga dos
transportadores.
Definição do volume de resíduo, intervalo
de tempo e rota para a realização da
coleta.
Identificação da necessidade de estações
de transbordo.

Especialistas
em logística.
Especialistas
em gestão de
resíduos.

Canais de
comunicação.

Canais de
comunicação.

A definir

A definir

Fluxo de materiais
Entradas
Saídas
Resíduos
quantificados por
tipo.
Critérios para
Resíduos
elaboração do
gerados.
contrato de
prestação de
serviço de coleta
e transporte.
Receptores
identificados.
Critérios para
Resíduos
elaboração do
quantificados por
contrato de
tipo.
prestação de
serviço por parte
dos receptores.

Resíduos
quantificados por
tipo.
Receptores
identificados.

Transportadores
identificados.

Cronograma

Definição de
prazos.

Definição de
prazos.

Definição de
prazos.

Processo

Operação

COLETA

Definição do tipo de serviço entre coleta seletiva e
coleta particular.
Definição do sistema de trabalho para a realização
da coleta, baseado em fatores práticos e legais,
relacionados ao tipo de serviço prestado.
Reconhecimento dos riscos existentes em
determinada atividade de coleta.
Eliminação dos riscos ou definição do uso de
equipamentos de proteção individual (EPI)
adequados.
Padronização dos procedimentos e comportamentos
para prevenir acidentes e/ou doenças ocupacionais.
Aplicação de treinamento, emissão de ordem se
serviço a cada procedimento, implantação de
programas que garantam a saúde ocupacional e
demais medidas de proteção do trabalhador.

TRANSPORTE

Plano de coleta e transporte (2)

Identificação das características da carga.
Reconhecimento dos riscos existentes em
determinada atividade de coleta.
Definição de mecanismos que auxiliem no combate a
acidentes.
Definição dos veículos coletores e seus
equipamentos.
Definição dos itinerários e locais de estacionamentos
permitidos, além das atribuições ao condutor, que
deverá receber treinamento específico.
Atendimento as medidas administrativas, através de
preenchimento de formulários que promovem o
conhecimento e controle das formas de destinação
dada pelo gerador, transportador, bem como pelo
receptor de resíduos.

Humanos
Profissionais
especializado
s em gestão
de resíduos;
engenharia de
segurança;
medicina do
trabalho;
toxicologia e
higiene do
trabalho.
Funcionários
de coleta
treinados.

Motoristas
especializado
s.
Profissionais
especializado
s em
engenharia de
segurança;
medicina do
trabalho;
gestão de
resíduos; e
logística.

Recursos
Tecnológicos

Financeiros

Fluxo de materiais
Entradas
Saídas

Cronograma

Software para
gestão de
riscos.
Software para
A definir
redefinição de
layout.
EPIs.
Veículos.

Resíduos
quantificados.

Resíduos
transferidos
para a etapa
de transporte.

Definição de
prazos.

Veículos para
transporte de
resíduos.
Placas de
identificação
dos resíduos.
A definir
Computador e
internet para
preenchiment
o on line de
manifestos de
resíduos.

Resíduos
transferidos
para a etapa
de transporte.

Resíduos
transportados
até os
receptores

Definição de
prazos.

Operação

Identificação dos riscos, cuidados necessários,
procedimentos de emergência e uso de EPIs
Identificação de oportunidade de obtenção de
materiais de alto valor contidos no resíduo.
Definição do tipo de beneficiamento e o posterior
encaminhamento a ser realizado.
Encaminhamento de resíduos inservíveis para
tratamento e/ou disposição final adequada, por
causarem algum tipo de dano potencial ao meio
ambiente ou à saúde humana.
Documentação dos dados de recebimento como
auxílio ao planejamento estratégico, financeiro e
controle operacional da produção.
Transferência o resíduos para o local de
estoque/armazenamento temporário.

ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO

Processo

RECEBIMENTO

Plano de beneficiamento (1)

Compactação dos resíduos e posterior
organização em pallets, quando possível.
Acondicionamento adequado dos resíduos.

Humanos

Recursos
Tecnológicos

Profissionais
especializados
em engenharia
de segurança;
medicina do
trabalho; e
gestão de
Veículos para
resíduos.
transferência.
Profissionais de
apoio à
atividades
administrativas.
Motorista de
empilhadeira.

Operadores de
máquina.
Profissionais
Empilhadeira.
especializados Compactador.
em gestão de
resíduos.

Financeiros

Fluxo de materiais
Cronograma
Entradas Saídas

A definir

Resíduos
Resíduos Definição de
transporta
recebidos. prazos.
dos.

A definir

Resíduos
acondicionados e
Resíduos estocados Definição de
recebidos. com
prazos.
segurança
e
qualidade.

Plano de beneficiamento (2)

OPÇÕES DE TRATAMENTO

ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO

Processo

Operação

Compactação dos resíduos e posterior organização em
pallets, quando possível.
Acondicionamento adequado dos resíduos.

Desmanche para reaproveitamento dos materiais
contidos nas mercadorias descartadas e destinação
segura de resíduos complexos.
Reparo para correção de problemas especificados em
um produto.
Recondicionamento para a recuperação das boas
condições de uso de determinado produto.
Renovação para retomar as boas condições de uso de
um produto, bem como reequipar e embelezar.
Remanufatura para restituir os materiais a sua vida útil,
semelhantes aos dos produtos novos.
Reciclagem dos materiais através da utilização na
produção de novos produtos.
Descontaminação através da retirada e tratamento de
componentes perigosos existentes nos diversos
materiais.
A incineração para reaproveitamento de energia.
Coprocessamento em fornos de clínquer para fabricação
de cimento,
Compostagem e outros processos de biodigestão de
matéria orgânica para produção de húmus ou energia.

Humanos

Recursos
Tecnológicos Financeiros

Fluxo de materiais
Entradas
Saídas

Cronogra
ma

Operadores
de máquina.
Empilhadeira.
Profissionais
Compactador A definir
especializado
.
s em gestão
de resíduos.

Resíduos
acondicionados e
Resíduos estocados Definição
recebidos. com
de prazos.
segurança
e
qualidade.

Vide recursos
Funcionários
necessário
treinados nas
para cada
A definir
operações
opção no
necessárias.
Capítulo 10.

Retorno do
material a
Resíduos alguma
précadeia
tratados, produtiva, Definição
possuindo seja de seu de prazos.
algum valor produto de
agregado. origem ou
outro
produto.

Plano de destinação final

Processo

Operação

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

Doação de resíduos para as práticas
artesanais ou para órgão públicos e
iniciativa privada para destiná-los
adequadamente e gratuitamente.
Reuso de produtos beneficiados para
o prolongamento do ciclo de vida
destes.
Comercialização via revenda ou outlet.

Profissionais
especializados
em gestão de
resíduos.
Profissionais de
apoio à
atividades
administrativas.

DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS

Recursos

Utilização de aterros industriais para
decomposição dos materiais,
tratamento do líquido lixiviado
(chorume), além da queima ou
tratamento dos gases gerados.

Profissionais
especializados
em gestão de
resíduos.

Humanos

Tecnológicos

Veículos para
transferência.

Veículos para
transferência.

Fluxo de materiais

Financeiros

A definir

A definir

Entradas

Saídas

Cronograma

Resíduos
excedentes

Resíduos
encaminhados
para doação,
reuso ou
comercialização.

Definição
de prazos.

Rejeitos.

Resíduos
encaminhados
para destinação
final.

Definição
de prazos.

Processos de gestão e de
apoio da logística reversa

■ Gestão de parcerias e de partes interessadas
■ Gestão de informações na logística reversa

■ Gestão de riscos na logística reversa
■ Desenvolvimento de produtos
■ Gestão contábil-financeira e orçamentária
■ Gestão da infraestrutura da logística reversa
■ Avaliação de desempenho

Obrigado !

