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Resumo 
O trabalho conceitua a logística na cadeia de produção, foco 

indispensável nas estratégias empresarial atualmente. Enquanto a 

logística tradicional trata do fluxo de saída dos produtos, a Logística 

Reversa tem que se preocupar com o retornoo de produtos, materiais e 

peças ao processo de produção da empresa. Devido a legislações 

ambientais mais severas e maior consciência por parte dos 

consumidores, as empresas estão tendo que se preocupar com o 

descarte ecologicamente correto de seus produtos ao final de seu ciclo 

de vida. Neste caso a logística reversa vem sendo considerada como 

um elemento importante no planejamento estratégico das organizações 

para adequá-las à legislação do meio ambiente atual. O trabalho vem 

mostrar o cenário de gestão das embalagens de óleo lubrificante nos 

setores de postos de combustíveis. Através de estudo exploratório 

desenvolvido na 7a região administrativa do estado de São Paulo, 

numa amostra de 70 postos, identificou-se como estas embalagens 

estão sendo tratadas, subsidiando propostas de adequação para 

viabilizar o processo de logística reversa de pós-consumo. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como objetivo diagnosticar o cenário do setores de postos de 

combustíveis, geradores de embalagens de óleo lubrificantes, a fim de, subsidiar informações 

para o aprimoramento do Canal de Distribuição Reverso de Pós – Consumo. 

A logística reversa contribui nas práticas adequadas de deposição dos materiais e produtos no 

seu pós – uso, para não serem descartados de forma indesejável e desordenados na natureza 

(LACERDA, 2002). Tem-se como objetivo a redução dos resíduos nas fontes, reciclagem, a 

substituição, a reutilização de materiais, reforma e remanufatura, sempre caracterizando a 

cadeia como um todo, desde o ponto de consumo até o ponto de origem. 

A prática da reciclagem é muito comum principalmente no setor de embalagens, onde é 

possível o reaproveitamento destes materiais na cadeia produtiva, exemplo da utilização do 

plástico das garrafas pet para produção de aparas.  

Atualmente existe uma demanda crescente de produção de embalagens, os plásticos são 

artefatos fabricados a partir de resinas (polímeros), geralmente sintéticas e derivadas do 

petróleo. A substituição de resinas virgens por recicladas é uma tendência do mercado em 

razão da flutuação de preços do petróleo no mercado internacional e da competitividade das 

empresas produtoras. 

Conforme dados da Plastivida (2011), a indústria da reciclagem de plásticos no Brasil é 

formada por 492 empresas, das quais 80% concentradas na região Sudeste.   

O faturamento total do segmento é R$1,3 bilhão, empregando 11.501 profissionais. Tem 

capacidade instalada para reciclar 1,06 milhão de toneladas por ano, consomem 777 mil 

toneladas, sendo 50,7% pós-consumo e 49,3% industrial.   

São produzidos cerca de 703 mil toneladas de plásticos reciclados, tendo  uma capacidade 

ociosa de 24,6%. A campeã na reciclagem de plásticos usados é a região Sudeste com 57%, 

seguida pela região Sul com (28,5%). 

O índice de reciclagem mecânica dos plásticos no Brasil é de 16,5% ocupando lugar de 

destaque no cenário mundial, ficando atrás apenas da Alemanha,  Áustria e EUA e a frente de 

nações como Grécia (1,95%), Portugal (2,9%), Irlanda  (7,8%), Inglaterra (8%), Suécia 

(8,3%), França (9,2%) e Dinamarca (10,3%).  

Os postos de abastecimento de combustível descartam para o meio ambiente frascos plásticos 

de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), contaminados com óleos lubrificantes e aditivos, 

utilizados na manutenção dos veículos automotores. Como o tempo de biodegradação do 

PEAD é muito longo (acima de 100 anos), estes frascos reduzem o tempo de vida útil de 

lixões e aterros sanitários. O óleo residual contido nesses frascos provoca poluição do solo e 

da água, dificultando também o processo de reciclagem, pois exige uma etapa de separação do 

óleo da água, usados no tratamento convencional, a qual desencoraja a reciclagem, devido ao 

custo desse processo (AMBIENTE BRASIL, 2011). 

Xavier, Cardoso & Gaya (2004), define que, a presença de óleo lubrificante remanescente nos 

frascos de PEAD impõe periculosidade ainda maior ao resíduo em questão, quando 

considerado o potencial de contaminação do meio por esse hidrocarboneto e seus aditivos, 
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através das diversas vias (solo, meio aquoso e atmosférico – queima). Ainda segundo a ABNT 

NBR 10.004 – Resíduos Sólidos - Classificação, essas embalagens plásticas e baldes contendo 

residual de óleo lubrificante, são classificados como classe I – perigosos, por apresentar 

características de toxicidade e,  essa periculosidade induz a conscientização de que o descarte 

no lixo comum  é uma prática que deve ser abolida, pela possibilidade de causar danos ao 

meio ambiente e a saúde pública. 

Dado a complexidade do setor de postos de combustíveis no tocante de legislação e operação, 

além do consumo de embalagens de óleo lubrificante e seu impacto ao meio ambiente, este 

trabalho tem  como objetivo central a proposta do diagnóstico supracitado. O estudo ocorreu 

numa amostra de 70 postos de combustíveis, situados na 7ª Região Administrativa do Estado 

de São Paulo, denominada região do Conselho de Desenvolvimento Econômico Regional 

(CODER) e desenvolvida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), que 

subsidiaram informações para a conclusão deste trabalho. 

2. LOGÍSTICA REVERSA  

A logística direta trata da compra de matéria-prima, do seu armazenamento, da movimentação 

dentro da empresa e do transporte até o cliente. Para Ballou (1998), a logística pode ser 

definida como a maneira de se obter melhor nível de rentabilidade nos serviços de 

distribuição aos clientes e consumidores, por intermédio de planejamento, organização e 

controle efetivo para as atividades de movimentação e armazenagem visando facilitar o fluxo 

de produtos.  

A logística direta é caracterizada pela saída de um material do produtor, e direciona a diversos 

consumidores, enquanto a logística reversa os materiais saem de diversos clientes retorna a 

uma ou poucas empresas que recebem esses materiais.  

Alguns autores definem logística reversa como sendo o retorno dos produtos que voltem para 

seus fabricantes originais, para que eles possam descartar, reciclar, revender ou incorporar os 

produtos novamente no processo produtivo (FRENCH & LAFORGE, 2006; DE BRITO, 

2003; FLAPPER et al.,2004). Ainda:  

 A logística reversa, em sentido amplo, é vista como sendo as 

habilidades e as atividades envolvidas no gerenciamento da redução, 

da movimentação e da disposição de resíduos de produtos e 

embalagens (CLM, 2009). 

Para Rogers e Tibben-Lembke (1999) a logística reversa é o processo de planejamento, 

implementação e controle da eficiência e custo efetivo do fluxo de matérias-primas, estoques 

em processo, produtos acabados e as informações correspondentes do ponto de consumo para 

o ponto de origem, com o propósito de recapturar o valor ou destinar à apropriada disposição, 

conforme Figura 1.  
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Figura 1 – Processo Logístico Reverso 

Fonte: Adaptado de Roggers e Tibben-Lembke (1999) 

Barbieri e Dias (2002) acrescentam que a logística reversa pode auxiliar no desempenho da 

empresa, o que gera a possibilidade de reaproveitamento do que foi gerado e do que seria 

descartado. Desta maneira esse reaproveitamento econômico poderá contribuir com a 

diminuição dos impactos ambientais provocados pelos geradores de resíduos oleosos. 

Leite (2003) completa que, os bens de pós-venda retornam por diferentes motivos e utilizam, 

em grande parte, os próprios canais de distribuição direta, enquanto os bens de pós-consumo 

possuem uma organização própria a qual dará origem ao Reverse Supply Chain, conforme 

fluxograma apresentado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
         Figura 2: Fluxograma da Logística Reversa do Pós-Consumo 

                                        Fonte: Leite (2003) 

Na Logística Reversa o bem pode retornar em forma próxima à original, como retorno pós-

venda é devido problema de qualidade com o produto ou pós-consumo, devido, 

principalmente, pela incapacidade de quem consome o bem de dar destinação adequada às 

partes resultantes do consumo ou aos resíduos. Este termo em princípio tem sido mais usado 

em operações ligadas à reciclagem de materiais e gerenciamento ambiental, sendo menos 
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associado a objetivos de redução de custo e aumento de valor econômico (BRITO; DEKKER, 

2003). 

Leite e Brito (2003) apontam a logística reversa como oportunidade de gerar valor a clientes, 

seja pela coleta e processamento de resíduos potencialmente perigosos, seja dando nova 

destinação a bens utilizados, mas que ainda possuem algum valor. O resíduo após voltar à 

cadeia produtiva começa agregar valor, além de econômico, por voltar à cadeia produtiva 

direta com preços originais de sua extração, como ambiental, protege os recursos naturais e 

como consequência diminui os impactos ambientais. A associação da logística reversa com as 

questões ambientais é comum, devido à importância que tem frente aos benefícios sobre 

controle de materiais contaminantes pós-consumo. 

Grande parte dos produtos usados é descartada ou incinerada com consideráveis danos ao 

meio ambiente. As legislações estão mais severas e a maior consciência do 

consumidor/empresário sobre danos ambientais está levando as empresas a repensarem sua 

responsabilidade sobre seus produtos após o uso. A Europa, particularmente a Alemanha, é 

pioneira na legislação sobre descarte de produtos consumidos (ROGERS & TIBBEN-

LEMBEKE, 1999). 

Alguns autores denominam logística reversa como logística verde, devido sua contribuição 

sobres os aspectos ambientais, haja vista que esta considera aspectos ambientais em 

atividades logísticas, tais como consumo de recursos naturais, emissões atmosféricas, uso de 

rodovias, poluição sonora e disposição de resíduos perigosos. A redução da necessidade de 

acondicionamento dos resíduos é um dos objetivos da logística verde. Neste caso, o 

gerenciamento adequado da embalagem de óleo lubrificante é objetivo tanto da logística 

verde como da logística reversa (ROGERS; TIBBEMLEMBEKE, 1999). 

2.1. Diferença entre o fluxo direto e o fluxo reverso da cadeia logística 

Para Krikke (1998, p.154) e MULLER (2005), há diferenças fundamentais entre o fluxo 

direto e reverso da Cadeia Logística, dentre as quais estão: 

 Na Cadeia Logística convencional os produtos são puxados pelo sistema, enquanto que na 

Logística Reversa existe uma combinação entre puxar e empurrar os produtos pela cadeia 

de suprimentos. Isto acontece, pois há, em muitos casos, uma legislação que aumenta a 

responsabilidade do produtor. Quantidades de descarte já são limitadas em muitos países. 

 Os Fluxos Logísticos Reversos não se dispõem de forma divergente, como os fluxos 

convencionais, mas sim podendo ser divergentes e convergentes ao mesmo tempo. 

 O processo produtivo ultrapassa os limites das unidades de produção no sistema de 

Logística Reversa. Os fluxos de retorno seguem um diagrama de processamento pré-

definido, no qual os produtos (descartados) são transformados em produtos secundários, 

componentes e materiais. Os processos de produção aparecem incorporados à rede de 

distribuição. 

 Ao contrario do processo convencional, o processo reverso possui um nível de incerteza 

bastante alto. Questões como qualidade e demanda tornam-se difíceis de controlar. 

Para KIM, 2001, as empresas tradicionais focam na melhoria da eficiência de sua cadeia 

direta (insumos para entrega dos produtos aos clientes), já a cadeia reversa é um processo bem 

diferente, pois envolve: Retornos de credito; Substituição de garantia; Trocas; Reparos; 

Perdas que podem ocorrer. A utilização de sistemas tradicionais de supply chain tem se 

mostrado ineficientes para lidar com estas novas condições, e para avaliar o valor do retorno. 
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Historicamente, perdas na cadeia reversa têm sido absorvidas ou simplesmente aceitas como 

uma perda da operação. 

2.2. A contribuição da logística reversa na gestão dos resíduos sólidos 

Nunes; Mahler e Valle (2009) atribuem à importância da logística reversa no retorno dos 

resíduos, pois é um fator fundamental para a viabilidade do processo de reciclagem. Para Do 

Carmo e Oliveira (2010) a cadeia de reciclagem é definida pela logística reversa resultante do 

valor dado ao um novo produto que tenha perdido seu valor anteriormente. Neste sentido ela 

surgiu como uma tentativa de reduzir a extração de matérias-primas materiais e para reduzir a 

deposição de resíduos em aterros (Gonzalez-Torre e Belarmino, 2006).  

Algumas pesquisas sobre o tema logística reversa estão sistematizadas na Figura 3. Percebe-

se que do estado da arte do tema predominam pesquisas lideradas por estudiosos não 

brasileiros (RICHEY et al, 2005; LI e OLORUNNIWO, 2008) e que, dentre o conjunto de 

trabalhos, há uma demonstração de que a pesquisa na área de logística reversa se encontra em 

face de desenvolvimento. Neste sentido as pesquisas devem caminhar para uma abordagem de 

aspectos mais específicos da logística reversa, como as suas práticas, fatores críticos para o 

gerenciamento das atividades, a avaliação de seu desempenho para diversos setores da 

economia. 

Para entendimento, o quadro 3 sistematiza aspectos que podem ser considerados no processo 

de logística reversa para alcance do desempenho do retorno dos materiais. 

Autor Resumo 

Dawe (1995) Ressalta as práticas e processos na logística reversa e sua contribuição ambiental. 

Rogers e Tibben 

– Lembeke 

(1999) 

Em pesquisa realizada nos Estados Unidos, mais de 25% dos entrevistados disseram que os 

assuntos de disposição legal são a sua principal preocupação, pois o aumento das taxas de 

aterro sanitário e diminuição das opções para disposição de material perigoso tornam mais 

difíceis dispor legalmente os materiais irrecuperáveis. 

Goldsby e Stanks 

(2000) 

Tratou a performance e logística reversa. Neste caso, faz uma avaliação empírica, onde 

ressalta a importância da investigação de fatores que interferem no desempenho da logística 

reversa, além de demonstrar a importância na investigação da eficácia do estudo da logística 

reversa sobre o ambiente natural. 

Daugherty; 

Myers e Richey 

(2002) 

O autor demonstra a importância de um sistema de Informação que incorpore a logística 

reversa, ele aponta que um programa bem estruturado de logística reversa pode proporcionar 

informações valiosas, por exemplo, a identificação de padrões de quantidade de resíduos 

gerados na origem do retorno de pós-consumo. 

Leite (2003) 

Apresenta e sistematiza os principais conceitos da logística reversa envolvidos no retorno e na 

revalorização dos diversos tipos de bens, além de examinar a organização empresarial dos 

canais de distribuição reversos e as diferentes etapas que caracterizam o retorno de bens pós- 

consumo. Além disso, realiza estudos de caso (logística reversa pós-consumo no setor de latas 

de alumínio e óleos lubrificantes no Brasil, caracterizando as estratégias de retorno destes 

materiais. 

Flyansvaer; 

Gadde e 

Haugland (2008) 

Aborda os pré-requisitos para a realização de uma ação coordenada nos sistemas de 

distribuição reversa. Coordenação exige envolvimento de todos os atores para implementar 

mecanismos de coordenação eficazes. A distribuição independente dos fluxos deve ser 

coordenada, individualmente, com mecanismos de coordenação adequados. Além disso, os 

atores precisam prestar muita atenção ao modo como os diferentes mecanismos de 

coordenação inter-relacionam, a fim de alcançar um nível mais elevado de uma ação e maior 

desempenho do sistema.  

 

Quadro 3 – Pesquisas sobre o tema logística reversa 

 

A logística reversa tem sido mais usado em operações ligadas à reciclagem de materiais e 
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gerenciamento ambiental, sendo menos associado aos objetivos de redução de custo e 

aumento de valor econômico (BRITO; DEKKER, 2003). 

Os produtos que retornam a ciclo produtivo, através da logística reversa, voltam aos clientes 

de forma a serem reaproveitados, garantindo, portanto, ganhos econômicos a todos os atores 

da cadeia produtiva. A compreensão da necessidade do gerenciamento integrado dos resíduos 

sólidos propiciou a elaboração de políticas que consideram os 3 R’s: reduzir, reutilizar e 

reciclar, formando um slogan de grande eficácia pedagógica (LAYRARGUES, 2002). 

Atualmente, aumenta-se o interesse em desenvolver os canais reversos, devido aos ganhos 

econômicos que proporcionam; no entanto, as questões ambientais ainda são relevantes nas 

discussões sobre produtos pós-consumo, justifica-se através do baixo desempenho do retorno 

de materiais, exemplo: garrafas pet, que após o seu fim de vida útil, se descartada no meio 

ambiente, demora para se degradar.  

3.  A EMBALAGEM DE ÓLEO LUBRIFICANTE E CONSIDERAÇÕES DA GESTÃO 

PÓS - CONSUMO 

A embalagem de óleo lubrificante é um material que deve ser gerenciado adequadamente, 

visando infra-estrutura necessária para a coleta, armazenagem, proteção e expedição. 

Normalmente estas embalagens são as garrafas PET, que ultimamente tem várias utilizações 

em novos seguimentos, além de bebidas, tais como embalagem de óleo, sucos, água e outros 

(FORLIN; FARIA, 2002). 

Os resíduos plásticos possuem certas peculiaridades quanto a densidade e composição que 

dificultam a organização de uma infra-estrutura de coleta (FORLIM; FARIA, 2002). O PET é 

um polímero termoplástico que pode ser utilizado numa variada gama de aplicações e tem a 

vantagem de ser 100% reaproveitável. "Um material de embalagem não deve ser apenas 

reciclável, deve ser, de fato, reciclado" (ABIPET, 2011).  A cada troca de óleo, normalmente 

são descartado 3 unidades de embalagens no volume de 1 litro, proporcionando um volume 

significante de embalagens no estabelecimentos. De acordo com a resolução CONAMA 

362/05, todas as embalagens de óleo lubrificante deve ser destinada o tratamento 

ambientalmente correto. Normalmente as embalagens são direcionadas para empresas 

autorizadas de coleta, onde passará por um tratamento de lavagens e seguido reciclando a 

embalagem PET e tratando os efluentes gerados na limpeza. Além disto, de acordo com esta 

resolução é de responsabilidade do gerador as estratégias de destino ambientalmente correto.  

Em um trabalho desenvolvido pelos autores Coelho; Castro & Goobo (2010), demonstra que 

o retorno destas embalagens apresenta vários desafios, tais como: a necessidade de uma 

política nacional de resíduos sólidos e ações municipais e estaduais para fazer a logística 

reversa viável e reforço da reciclagem na indústria brasileira, a necessidade de aumentar a 

consciência dos principais atores envolvidos no pós-consumo de PET para estruturar a cadeia 

reversa, a necessidade de redução do consumo, a fim de reduzir os resíduos gerados; e a 

necessidade de mobilizar os setores industriais e do governo, através de políticas públicas, 

para apoiar tecnologias mais limpa ao longo cadeia de Produção de Garrafa PET.  

    3.1. Considerações sobre o gerenciamento da embalagem de óleo lubrificante proposto 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A partir do dia 2 de agosto de 2010 passou a vigorar a lei que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), após anos de tramitação no Congresso Nacional. Dentre vários 

pontos, a política nacional traz o conceito da logística reversa, que obriga o fabricante a 

disponibilizar infra-estrutura e canais para recolhimento e destinação adequada dos produtos e 
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resíduos por ela gerados, após o uso pelo consumidor. 

Dentre as práticas estabelecidas pela PNRS, destaca a importância da logística reversa de pós-

consumo, para as ações voltadas à minimização dos impactos ambientais e, principalmente o 

cumprimento da legislação estabelecida. Em resumo destacam-se os seguintes itens:  

a) Responsabilidade compartilhada: será introduzida na legislação a responsabilidade 

compartilhada envolvendo sociedade, empresas, cidadãos e governos na gestão dos resíduos 

sólidos. O texto estabelece, por exemplo, que as pessoas terão de acondicionar de forma 

adequada seu lixo para posterior recolhimento, inclusive fazendo a separação onde houver 

coleta seletiva.  

b) Logística Reversa: as empresas deverão realizar o recolhimento, a reciclagem e a 

destinação ambientalmente correta de determinados resíduos sólidos após o consumo, como 

no caso de agrotóxicos; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes; lâmpadas fluorescentes; e 

produtos eletroeletrônicos. As empresas poderão comprar produtos ou embalagens usados, 

atuar em parceria com cooperativas de catadores e criar postos de coleta. 

Sintetizando os requisitos da PNRS, devem ser tomados cuidados com itens como: 

a) Coleta Seletiva: materiais recicláveis descartados ao final da sua vida útil deverão ser 

reaproveitados sob a responsabilidade do serviço público de limpeza urbana. Para fazer isso, o 

Poder Público deverá estabelecer a coleta seletiva, implantar sistema de compostagem 

(transformação de resíduos sólidos orgânicos em adubo) e dar destino final ambientalmente 

adequado aos resíduos da limpeza urbana (varredura das ruas). 

b) Lixões: será proibida a criação de lixões. Todas as prefeituras deverão construir aterros 

sanitários adequados ambientalmente, onde só poderão ser depositados os resíduos sem 

qualquer possibilidade de reaproveitamento ou compostagem. Será proibido catar lixo, morar 

ou criar animais em aterros sanitários. 

c) Cadastro: pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos serão obrigadas a integrar 

um cadastro nacional e a elaborar um plano de gerenciamento desses materiais. No 

licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos 

perigosos, o órgão competente poderá exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil 

por danos ao meio ambiente ou à saúde pública. 

d) Outras proibições: serão vedadas práticas como o lançamento de resíduos em praias, no 

mar ou rios e lagos; o lançamento a céu aberto sem tratamento, exceto no caso da mineração; 

e a queima a céu aberto ou em equipamentos não licenciados. O texto proíbe também a 

importação de resíduos perigosos ou que causem danos ao meio ambiente e à saúde pública. 

 

O cumprimento das resoluções para auxiliar no desenvolvimento das atividades de 

gerenciamento destas embalagens é importante para viabilizar o retorno destas embalagens. 

Nelas estão dimensionados os aspectos estruturais de locais de armazenagem, expedição e 

proteção deste resíduo, o que descreve de forma detalhada na resolução citada neste trabalho. 

4. METODOLOGIA  

O delineamento da pesquisa adotado caracteriza-se como sendo um estudo exploratório. Para 

Gil (apud Silva e Menezes, 2001, p.21), o estudo exploratório “envolve levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão.”  

A pesquisa desenvolvida teve por objetivo verificar as práticas de gerenciamento das 

embalagens de óleo lubrificantes e identificar os principais fatores para o aprimoramento do 
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canal pós-consumo nos postos de combustíveis da 7ª Região Administrativa do Interior de 

São Paulo, denominada Conselho de Desenvolvimento Econômico (CODER).  

As cidades do CODER tem se destacado em âmbito regional pela ampla capacidade 

competitiva. Para a Ciesp (2010) o coder tem como missão principal o  fomento ao 

crescimento econômico e social com foco principal voltado para o significativo potencial 

logístico gerado pela intermodalidade da região. Atrelado ao crescimento regional e apoio aos 

fatores logísticos, principalmente no transporte, os postos de combustíveis representam um 

“ponto forte” da economia regional e está integrado com o comércio nacional.  

A formação do CODER, que tem como objetivo reunir representantes dos municípios da 

região para discussões que visam aproximar interesses públicos e privados, viabilizando 

investimentos e melhorias nas atividades econômicas, as indústrias e entidades não-

governamentais.  

Faz parte deste cenário as cidades: Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Boracéia, Borebi, 

Cabrália Paulista, Duartina, Fernão, Iacanga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, 

Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, Reginópolis e Ubirajara. 

As entrevistas foram semi-estruturadas, utilizando-se de questionário e foram realizadas em 

70 postos de combustíveis, objetivando a investigação de procedimentos adotados pelos 

postos de combustíveis quanto à gestão das embalagens de óleo lubrificante. A delimitação 

dos respondentes, bem como o acompanhamento da verificação das ações de gerenciamento 

destas embalagens, foi acompanhada pelos gestores e proprietários destes estabelecimentos. 

Portanto, o diagnóstico das atividades de gerenciamento da embalagem de óleo lubrificante, 

em postos de combustíveis no setor de lubrificação, intenta colaboração não somente na 

região, como também nacionalmente. A ampla diversidade e a influência dos 

estabelecimentos na 7ª Região Administrativa – CODER permitirá uma inferência dos 

resultados a outros estabelecimentos do país.  

4.1. Pesquisa exploratória 

Nesta seção, os resultados obtidos por meio das entrevistas serão apresentados e discutidos. 

As questões delimitada nos questionários levantaram informações acerca do gerenciamento 

das embalagens de óleo lubrificante.   

De acordo com Almeida (2002), uma empresa para ser sustentável deve buscar em todas as 

suas ações e decisões a eco eficiência, procurando produzir mais e com melhor qualidade 

gerando menos poluição e utilizando menos recursos naturais. A empresa que é partidária dos 

princípios da sustentabilidade deve ainda ser socialmente responsável, assumindo que está 

imersa num ambiente social em que influi ao mesmo tempo em que sofre influência. A 

motivação dos líderes empresariais deve ser respaldada numa visão de longo prazo, em que se 

leve em consideração os custos futuros e não somente os custos presentes.  

Sobretudo no estudo identificou-se que, em torno de 49% dos postos de combustiveis 

encaminham as embalagens para “carroceiros” (pessoas físicas da comunidade que trabalham 

na coleta de embalagens). Esses, destinam os materias para um centro de reciclagem plásticas, 

no entando os resíduos de óleo lubrificante que sobram no interior destas embalagens vão 

escorrendo ao longo do percurso até o desino final. Ainda, para alguns respondentes 

consideram esta forma de destinação correta, tendo em vista que o material é direcionado para 

reciclagem. Os outros 27,14% descartam em lixo comuns, contaminando possivelmente o 

meio ambiente; estes lixos na maioria das vezes são coletados pelo prefeitura dos respectivos 

munícipo e dispostos em aterros “lixões”.  
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A outra parcela 24,29% destinam as embalagens para as empresas de coletas e tratamentos, 

que é cobrado uma taxa destes estabelecimentos para a manutenção desta atividades. Em 

grandes centros ou cidades de maior portes como Bauru, Pederneiras, Lençóis Paulistas, o 

destino destas embalagens via empresa autorizada de coleta ocorrem com maior frequência, 

enquanto em cidades menores, tais como Ubirajara, Lucionópolis, Duartina é menor, este fato 

pode estar ligado a estratégias de localização destas cidades. Ainda para os gestores os custos 

de direcionar esses materiais são altos e certamente inviabiliza o retorno correto, segundo um 

dos gerentes entrevistados, os estabecimentos de postos de combustíveis são compostos de 

várias regulamentações para operação das atividades, e que parte de seus tempo como gestor é 

dedicado as questões normativas.  

A figura 3 ilustra o fluxo direto e reverso atual das embalagens de óleo lubrificante. Pode-se 

observar que o óleo lubrificante após envasado em garrafas PET, vai para um distribuidor, 

seguido é direcionado ao varejo, que conforme abordado nesta pesquisa um deles são os 

postos de combustíveis.  

 

Figura 3 – Fluxo Atual da Embalagem do Óleo Lubrificante 

 

Ainda na figura 3, no processo reverso pós-consumo, após ocorrido a troca de óleo 

lubrificante nestes estabelecimentos, a embalagem assume dois processos de retorno, 

conforme evidenciado na pesquisa de campo. O primeiro processo vai para os coletadores 

autorizados, onde passará por um processo de limpeza e reciclagem. O segundo vai para o 

lixo comum ou carroceiros, estas embalagens estão tendo como destino final os lixões em céu 

aberto ou setores de reciclagem não preparados para o tratamento das mesmas. Vale ressaltar, 

que o óleo lubrificante, por ser um material viscoso e denso, há uma sobra na embalagem 

após o uso e conseqüentemente a embalagem vazia se não manuseada adequadamente pode 

contaminar o meio ambiente. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho possibilitou identificar os principais aspectos da embalagem do óleo 

lubrificantes quanto seu manuseio e característica de retorno.  O referencial teórico 

proporcionou a base do estudo para gerar o conhecimento sobre o assunto e a pesquisa de 

campo possibilitou relacionar este conhecimento com a realidade do setor. 
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O modelo da LR de embalagens de óleo lubrificante na maioria dos postos de combustíveis 

ainda não está fechado em sua extensão no fluxo, provocando impactos, ambientais, logísticos 

e financeiros. 

O estudo exploratório nos municípios da 7ª região administrativa do interior de São Paulo 

mostrou-se adequado por analisar os postos de combustíveis, referente aos processos de 

descarte destas embalagens. 

O que chamou a atenção na aplicação dos questionários é a existência de um problema 

cultural dos entrevistados referente à viabilização do sistema de retorno da embalagem, ou 

seja, os proprietários destes estabelecimentos estão focando as questões de custos, contudo 

assume isto como um viés que impede o aprimoramento das atividades de logística reversa. 

Ainda, as empresas autorizadas pela ANP que realizam a coleta de embalagens têm cobrado 

uma taxa significativa para a retirada destes materiais.  

A figura 4 ilustra a proposta em fechar o canal reverso, de forma a impossibilitar o desvio 

destes materiais para fins que impactam o meio ambiente.  

 

 

Figura 4 – Fluxo Proposto para Embalagem do Óleo Lubrificante 

 

Sugere-se neste caso, que as embalagens pós-consumo, perfaçam o retorno, saindo dos postos 

de combustíveis, seguindo para empresa de tratamento e após tratada e reciclada, volta para o 

a indústria de envase. Num outro eixo após sair dos postos, as mesmas seguem direto à 

indústria de envase, onde passará por um tratamento e reaproveitamento para novos 

envasamentos. Em relação aos carroceiros, estes poderão intermediar a coleta junto aos 

postos, desde que, sejam treinados quando ao manuseio e armazenagem destas embalagens e 

garantam o destino ambientalmente correto.  

Também a ausência de apoio dos órgãos governamentais aparece como um problema comum 

manifestado durante a visita de campo. A carência de ações nestas esferas acentua a falta de 

informação dos gestores dos postos de combustíveis sobre os impactos ambientais destes 

resíduos, inibindo o desenvolvimento da atividade de logística reversa pós – consumo. 

Ações como: parceria pública privada com criação de associação, fiscalização atuante, 

educação ambiental, treinamentos e investimentos em novas tecnologias, além de novas 
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pesquisas, tornam-se a demanda atual para minimizar estes problemas, uma vez que a 

logística reversa só é eficaz quando todos os elos da cadeia estejam envolvidos neste 

processo. 
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