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Resumo 
 O gerenciamento dos fluxos de retorno, induzidos por várias formas de re-uso de produtos e 
materiais nos processos de produção industrial, tem recebido grande atenção, nas últimas décadas.  
Este artigo examina o campo da chamada logística reversa.  Damos os conceitos básicos e 
apresentamos uma revisão da literatura sobre o assunto, bem como recentes estudos de casos sobre 
redes logísticas dos fluxos de retorno para recuperação de produtos, em diversas indústrias.  Também 
é mostrada a relevância de se incorporar e dar suporte aos fluxos de retorno dentro da cadeia de 
suprimento. 
Palavras chave: Revisão, Logística Reversa, Redes de Recuperação de Produtos. 
 
 
Abstract 

The management of return flows induced by the various forms of  reuse of products and 
materials in industrial production processes has received growing attention in the last decades.  This 
article surveys the field of called reverse logistics.  We give the basic concepts and present a review of 
literature with respect this field and a set of recently published case studies on logistics network of 
return flows for product recovery in several industries.  We show the relevance of incorporating and 
supporting return flows in the supply chain.  
Key-words: Review, Reverse Logistics, Product Recovery Networks. 
 
 
I - Introdução 
 Desde a II Guerra Mundial, a sociedade ocidental experimentou um enorme avanço 
tecnológico que afetou definitivamente a redução nos preços e nos ciclos de vida da maioria dos bens 
de consumo duráveis e semiduráveis e, com isso, buscou-se uma diferenciação mercadológica que 
provocou uma acelerada obsolescência dos produtos, diminuindo sua vida útil e tornando a sociedade 
ainda mais consumista..  Produtos, dos mais diversos setores, tiveram seus custos reduzidos e uma 
obsolescência cada vez mais acelerada, isto é, ciclos de vida cada vez menores.  A maior parte deles se 
tornou “descartável”, devido à produção em massa e às economias de escala.  Isso se evidencia quando 
ocorre desgaste natural dos produtos ou surgem outros mais avançados e inovadores, cuja recuperação 
ou “atualização” pode acarretar custos superiores ao de um novo produto. 
 Nos dias de hoje cresce uma grande preocupação, tanto econômica quanto ecológica de 
solucionar o problema de gerenciamento, não só do fluxo direto (de produtos e materiais) como 
também do fluxo reverso (lixo urbano, sobras e resíduos industriais poluentes).  Esses fluxos de 
retorno consistem de produtos que estão no final de seu ciclo de vida econômico ou que se tornaram 
obsoletos dentro da cadeia de suprimento direto.  Ballou (1998) refere-se a esses fluxos, quando 
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preconiza a “visão de futuro” para a logística.  No momento, esse tema ainda não é visto com o 
mesmo interesse econômico que despertam os canais de distribuição diretos, entretanto, num futuro 
próximo, eles serão considerados de crucial importância.  Uma vez que as condições do meio 
ambiente, somadas às novas tendências de consumo da sociedade moderna, se transformam tão 
rapidamente que justificam e até obrigam um estudo mais aprofundado sobre a Logística Reversa, 
abarcando todos os aspectos da cadeia de suprimento direto e reverso que levam a uma melhor solução 
para um problema tão emergente (Leite, 1998).  Os fluxos reversos acontecem nos pontos que 
ultrapassam o consumidor final, isto é, nas etapas durante as quais partes dos produtos ou sua matéria 
básica são reaproveitadas, reutilizadas, recicladas ou comercializadas de alguma maneira, após 
esgotada sua função original.  Portanto, é difícil avaliar em que nível se encontra o envolvimento 
desses fluxos em setores comerciais e industriais, de importância econômica e social, tendo em vista 
as formas de comercialização e as características das empresas, sua tecnologia e os sistemas logísticos 
e mercadológicos empregados. 
 Esse artigo apresenta uma revisão do estado da arte relacionado com a logística dos fluxos de 
retorno de produtos para a recuperação de seu valor econômico.  A primeira seção trata dos conceitos 
básicos da chamada logística reversa e de sua importância na sociedade contemporânea.  A segunda 
seção aborda os mais recentes estudos de caso sobre o assunto, na esfera internacional, sendo a terceira 
seção dedicada aos trabalhos elaborados no Brasil.  Finalmente, na quarta seção são apresentadas as 
conclusões. 
 
II - Conceitos Básicos de Logística Reversa 

A logística dos fluxos de retorno, chamada de Logística Reversa visa a eficiente execução da 
recuperação de produtos (van Hillegersberg et al, 2001).  Segundo Kroon e Vrijens (1995), esse 
conceito está relacionado às atividades e habilidades da gerência logística, que tratam da redução, 
gerenciamento e disposição de resíduos tóxicos e não tóxicos, que têm origem nos produtos e 
embalagens, incluindo a distribuição reversa das mercadorias e as informações que fluem no sentido 
contrário ao das atividades logísticas normais.   

O gerenciamento dos fluxos de retorno se mostra, atualmente sob um enfoque estratégico, nas 
políticas de um crescente número de organizações e empresas, motivadas por dois aspectos 
fundamentais.  Um deles se refere às legislações governamentais que obrigam aos fabricantes a se 
responsabilizarem pelo retorno de suas mercadorias usadas pelos consumidores.  Esse 
desenvolvimento foi precedido pelas regulamentações ambientais dos países europeus que 
restringiram a disposição de produtos e resíduos perigosos, bem como materiais de empacotamento 
nos aterros sanitários (van Hillegersberg et al, 2001).  Essa consciência logo adquiriu uma dimensão 
mundial que, gradativamente, vai alcançando a realidade brasileira.  Um outro aspecto que contribui 
para o crescimento dos fluxos de retorno é uma nova tendência de mercado na qual os produtos físicos 
são oferecidos aos consumidores como parte de um pacote de serviços, no qual podem ser incluídos 
contratos de reparo e manutenção, assim como serviços que visam aumentar o conforto na utilização 
de tal produto 

Um importante exemplo de fluxo reverso é a venda industrial de materiais na forma de sucata 
e equipamentos usados, diretamente ou através de leilões, comum em boa parte das empresas.  Nesse 
tipo de mercado são negociados todos os tipos de bens ativos das empresas, insumos e matérias-
primas, móveis, utensílios, veículos etc.  Por exemplo, fabricantes de bebidas que gerenciam o retorno 
de embalagens (garrafas) dos pontos de venda até seus centros de distribuição; siderúrgicas que usam 
como insumo de produção, a sucata gerada por seus clientes; a indústria de latas de alumínio que é 
destaque pelo seu maciço aproveitamento de matéria prima reciclada (matéria secundária), 
desenvolvendo meios inovadores na coleta de latas descartadas.  Outros setores da indústria onde o 
processo de gerenciamento da logística reversa é mais recente como na indústria de eletrônicos, varejo 
e automobilística também têm que lidar com o fluxo de retorno de embalagens, devoluções dos 
clientes ou o reaproveitamento de materiais para produção (Lacerda, 2002).  Segundo Thiery (1997), 
os diversos processos de recuperação de produtos e materiais são classificados em 6 níveis 
conceituais, descritos a seguir: 
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1. Limpeza e reparos – para se armazenar um produto com a finalidade de reutilização.  Essa 
alternativa é comum em diversas empresas, tais como as de vagões ferroviários, trailers, 
contêineres de transporte e outros automóveis. 

2. Re-manufatura – re-fabricação dos produtos para que fiquem como novos e um exemplo 
apresenta-se no setor de telecomunicações que oferecem telefones celulares re-manufaturados em 
seus pacotes de serviço. 

3. Renovação para atualizar um produto ultrapassado.  Muitos mercados de produtos eletrônicos (por 
ex., a www.tradeout.com) oferecem produtos renovados (atualizados). 

4. Canibalização de produtos retornados – a fim de extrair dos mesmos, peças para re-utilização.  
Esta prática é comum em vários fabricantes como alternativa para peças novas. 

5. Reciclagem de material de empacotamento – uma grande variedade de setores industriais, 
inclusive os de carpets e de bens de consumo eletrônicos e automotivos, bem como as indústrias 
de papel, plástico e metais estão envolvidos nesse processo. 

6. Recuperação de energia – por meio de incineração, uma alternativa de disposição com seus 
próprios impactos ambientais. 

 

Figura 1 – Fluxos Diretos e Reversos na Cadeia de Suprimento. 
 
Na figura 1, os processos de recuperação são posicionados esquematicamente na cadeia de 

suprimento.  O esquema descreve as diferentes fases desses processos que entram na cadeia de 
suprimento direto (logística tradicional).  A fase do teste opcional determina qual o processo é mais 
apropriado para os produtos a serem recuperados.  Os itens (assim como peças e materiais) 
recuperados não precisam entrar na mesma cadeia de suprimento da qual tiveram origem.  Para 
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facilitar a recuperação de valor dos mesmos, as indústrias devem incorporar os processos de 
recuperação como parte de sua estratégia global de produção (van Hillegersberg, 2001). 

Na Europa, a responsabilidade pela coleta dos produtos depois de seu uso, tais como: bens de 
consumo eletrônicos, automóveis e eletrodomésticos foi transferida para os fabricantes.  Em 
colaboração com ou sob pressão dos governos, os sistemas de recuperação e coleta nacionais foram 
instalados.  Por exemplo, na Holanda, o setor automobilístico implantou com sucesso um sistema 
nacional que processa atualmente mais de 90% de toda a sua sucata de automóveis.  Na maioria dos 
setores produtivos, os fabricantes têm obtido os processos de recuperação em outras empresas 
especializadas, fora de sua cadeia produtiva embora, certas indústrias, tais como fábricas de 
copiadoras, já tenham incorporado o retorno de produtos em seu próprio sistema logístico.   Em 
síntese, dentro de uma indústria, o sistema de coleta e recuperação de produtos pode variar de acordo 
com os tipos de processos e de produtos existentes, englobando desde a matéria prima triturada a 
granel (por ex., garrafas de pet e nylon etc.), para os quais é requerido um processo mais barato 
(reciclagem de materiais), até pequenos volumes de itens que necessitam de processos com alto valor 
agregado (renovação e remanufatura).  Diversos grupos de pesquisa operacional têm voltado sua 
atenção para o gerenciamento logístico dos fluxos de retorno (ver em  
http://www.fbk.eur.nl/OZ/REVLOG/ ). 
 
O Papel do Empacotamento 

No setor de empacotamento, depois que os produtos são "usados" pelos consumidores, esses 
se tornam disponíveis de alguma maneira, misturados com o lixo.  A separação ocorre quando o 
material residual é segregado na sua origem, em diversos tipos de empacotamento como, por exemplo: 
papéis, garrafas, plásticos, latas, jarras, metais e resíduos perigosos.  No entanto, a grande maioria do 
lixo misturado acaba em aterros ou é incinerada, possibilitando a ocorrência de alguma forma de 
contaminação.  Quanto ao lixo perigoso, esse é disposto em locais apropriados ou destruído. 

Os materiais residuais podem ser reciclados se forem coletados, selecionados e processados 
como latas achatadas, plásticos condensados, papéis embalados, o que permite sua transformação em 
matéria prima secundária (Kopick et al, 1993). 
 A redução de resíduos num sistema de distribuição é aplicada de acordo com os chamados 
Programas de Redução dos Resíduos.  Esses têm tido crescente consideração em países desenvolvidos, 
estabelecendo um sistema de distribuição eficiente que reduz os resíduos, com o objetivo de minimizar 
os estragos dos produtos, maximizando sua proporção em relação ao empacotamento, o que possibilita 
aproveitar plenamente a capacidade dos veículos de transporte.  Várias empresas, além de aplicarem 
esses programas, estão estabelecendo metas de performance ambiental, de modo que todos os seus 
departamentos trabalhem interativamente com esse objetivo.  
 Numa perspectiva otimista, os movimentos de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos 
se tornam insuficientes, quando se considera um processo de análise mais profunda das opções de 
redução do lixo, tais como: o desenho de novas embalagens e novos modelos de empacotamento e 
novos métodos de manuseio e transporte dos produtos.  As metas desse programa de redução, a partir 
de então, devem ser avaliadas considerando-se o sistema de distribuição efetivo como uma cadeia 
global. 
 O fluxo reverso ligado às embalagens, de uma forma geral, tem adquirido relevância 
econômica crescente, sejam de embalagens para promoção, contenção ou unitização para o transporte.  
Esse fluxo é um segmento que tem se adaptado e contribuído para mudanças de mercado e de 
logística, na distribuição física, que garante alto grau de eficiência, mas que ainda tolera o uso de 
embalagens descartáveis.   
 A desregulamentação no setor de transporte, principalmente nos anos 80 e 90, desencadeou 
um processo que ajudou a tirar o peso da responsabilidade dos transportadores pelo estrago do 
produto, transferindo-o para os consumidores.  Aqueles que enviam as mercadorias têm agora mais um 
motivo para fazer uso de uma embalagem ou empacotamento de transporte que ofereça a máxima 
proteção aos produtos.  No entanto, a simples reutilização do empacotamento não acarreta economia 
nem atinge metas ambientais se ocasionar danos aos produtos, obrigando o descarte dos mesmos.  
Novos métodos devem ser aplicados, levando-se em conta a confiabilidade e o uso de novas 
tecnologias como, por exemplo, os “pacotes invisíveis” da firma canadense Bonar Inc, que possibilita 
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aos transportadores enxergarem o conteúdo, o que contribui para a segurança do produto assim 
embalado. 

Na reutilização de contêineres e pallets, de acordo com Stock (1992), os contêineres utilizados 
no setor de transportes são considerados um empacotamento terciário, enquanto que o primário é 
constituído pelas embalagens de contato direto com o produto e, o secundário, o empacotamento ou 
caixa que envolve um certo número de unidades do mesmo.  Os contêineres, juntamente com os 
pallets, por serem reutilizáveis, podem reduzir os custos de obtenção, venda e vida econômica de um 
produto.  Apesar do empacotamento reutilizável geralmente ser mais caro, quando adquirido, o custo 
pode ser rateado ao longo de múltiplas viagens.  Isso permite uma economia significativa, como por 
exemplo, a empresa Xerox que padronizou o desenho de seus pacotes de papelão e pallets, de modo a 
torná-los reutilizáveis.  Com essas inovações, ela evitou cerca de 10000 toneladas de resíduos, com 
economia anual de mais de US$15 milhões. 
 A aceitação do empacotamento reutilizável por parte dos usuários tem sido limitada pela 
necessidade extra de gerenciamento e manutenção.  Para que esses empacotamentos tenham sucesso é 
preciso que ofereçam algum benefício a cada setor que os utilize, tais como a redução dos custos de 
tempo de instalação, venda ou operacionais. 
 A instalação de um sistema de distribuição reversa para coletar o restante das remessas dos 
consumidores é, aparentemente, simples para os fabricantes que utilizam suas próprias frotas e que 
enviam remessas constantemente para destinatários certos.  Nessas situações, o equipamento usado 
pode, simplesmente, ser rebocado no retorno das entregas, embora os dois fluxos (de ida e volta) 
raramente se igualem.  Por exemplo, as empresas marítimas que costumam contratar transportadores 
têm encontrado mais dificuldade para receber de volta os contêineres, ainda que elas possam tercerizar 
a execução desse serviço. Esses exemplos demonstram que um bom gerenciamento dos contêineres 
vazios pode proporcionar uma grande economia nos custos operacionais (Sampaio e Cavalcanti 
(2001), Kroon e Vrijens (1995), Lai et al (1995) e Florez (1986)). 
 A reutilização de contêineres de transporte não implica no desenvolvimento de novos 
desenhos dos mesmos.  Eles são recicláveis e reaproveitados após sofrerem os devidos reparos, 
limpeza e manutenção, nas oficinas de depósitos ou terminais.  Contudo, quando se tornam 
inutilizados em sua função original, podem ser re-usados como: toilets, escritórios e outros (Siqueira, 
1998). 
 
O Papel do Transporte 
 O transporte é uma importante atividade no gerenciamento integrado dos resíduos ou sobras, 
componentes para reciclagem e disposição.  Os “produtos” a serem transportados são matérias brutas, 
primárias e secundárias, resíduos perigosos, materiais re-processados, fragmentos e outros itens usados 
pelas empresas.  Portanto, questões típicas da logística direta são relevantes para a logística reversa, 
tais como programação, roteamento, seleção do tipo de modal transportador, contrato de frete privado 
ou público, gerenciamento privado da frota, questões sobre segurança dos motoristas e dos 
equipamentos e a grande quantidade de elementos que fazem parte do gerenciamento de tráfego e 
transporte (Kopick et al, 1993).  Por exemplo, na área de roteamento e programação, existem 
considerações de custos e serviços, associados à reciclagem e venda, tais como a integração do 
transporte de entrada (matérias primárias e secundárias) e o transporte de saída (resíduos perigosos e 
não perigosos; materiais recicláveis e não recicláveis), bem como a identificação das oportunidades de 
consolidação desses materiais (de entrada e saída), dos modais de transporte e/ou transportadores de 
custo mínimo e o estabelecimento de termos uniformes de embarque, empacotamento e manuseio. 
 Nas decisões relativas à identificação das opções de transporte a custo mínimo, as tarifas de 
transporte de materiais residuais podem variar, dependendo se os transportadores cotam as tarifas de 
mercadoria geral (que são as mais altas) ou tarifas especiais para resíduos (normalmente menores, a 
menos que resíduos perigosos estejam envolvidos).  É também importante para o transporte de 
produtos residuais e recicláveis o tipo de equipamento que a empresa utiliza para preparar o material 
para o transporte (por exemplo, compactadores, trituradores e embaladores).  A quantidade de espaço 
no veículo a ser ocupado por estes materiais depende de como eles são preparados para o embarque.   
 As empresas que transportam resíduos também podem utilizar programas de computador e 
modelos de otimização, empregados normalmente nas várias atividades de transporte.  Não existe 
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limitação na aplicação das mesmas ferramentas usadas na gerência e distribuição física de produtos, 
para a reciclagem e venda. 
 De acordo com o Conselho de Gerenciamento Logístico, o transporte corresponde a uma 
parcela significativa de 25% dos custos da reciclagem que ocorrem antes da recuperação dos 
materiais.  Esses acontecem em função do peso e do volume dos produtos, bem como das distâncias a 
serem percorridas, caso a empresa não mantenha atividades de recuperação. 

As empresas podem utilizar suas frotas próprias no processo de reciclagem.  Por exemplo, a 
empresa americana Frito-Lay iniciou uma política de retorno de caixas de papelão, por meio da qual 
essas são embaladas, dobradas, prensadas (quando vazias) e amarradas em pacotes de 25 unidades 
para serem devolvidas à fábrica num frete de frota privada.  Isso permitiu que uma caixa de papelão 
fosse reutilizada de 5 a 10 vezes com uma média de, aproximadamente, cinco viagens por caixa de 
papelão.  A empresa estimou que esse sistema reduziu os seus custos com caixas de papelão em 80%, 
com base num custo de $0,50 por caixa.  Por outro lado, os veículos transportam produtos que podem 
ou não ser perigosos.  A venda dos materiais não perigosos e não recicláveis envolve o transporte 
desses até um local apropriado de incineração ou de aterro.  Estes processos são bastante simples e 
muitas empresas já desempenham essa tarefa com alto grau de eficiência e efetividade.  A venda de 
materiais perigosos é, claramente, um processo muito mais difícil. 
 Em suma, o transporte é uma importante atividade na logística reversa, como um componente 
dos processos de venda e reciclagem, sendo uma conexão vital entre o produtor e o consumidor final, 
ao longo dos fluxos reversos. 
 
O Papel da Armazenagem e o Gerenciamento dos Inventários 
 De acordo com o Conselho de Gerenciamento Logístico, em termos gerais, o papel da 
armazenagem na logística reversa envolve várias questões, inclusive a localização de facilidades, seus 
respectivos layout e design, o uso de equipamento de manuseio de materiais, a recuperação e a venda 
de produtos re-aproveitáveis.  Se uma empresa for bem sucedida na redução dos materiais residuais, 
por meio de seus esforços de redução na sua cadeia produtiva, haverá menos espaço de estoque 
disponível para os materiais que entram no fluxo direto.  Nesse caso, a empresa precisa avaliar sua 
necessidade de espaço e a possibilidade de usar armazéns públicos ou privados. A empresa terá que 
examinar previamente suas decisões a respeito do design e layout, a quantidade, localização e os 
custos dos armazéns que serão necessários.  Uma importante questão sobre armazenagem é como as 
facilidades terão que ser re-projetadas e/ou re-configuradas para se manipular e gerenciar os resíduos.  
As decisões também têm que ser tomadas com relação aos custos e aos pedidos de locação dos 
equipamentos de reciclagem.   
 Embora as organizações e empresas tenham sempre em vista seus investimentos em 
facilidades e equipamentos a partir da perspectiva de otimização da razão custo - benefício, as 
questões ambientais podem ser agora incluídas nessas avaliações.  Por exemplo, a compra de 
equipamentos específica que requerem poucos reparos e que são muito duráveis, compensa os custos, 
sob quaisquer circunstâncias, como caminhões com elevador (ou basculante), estantes e separadores 
para o manuseio de materiais.  Tanto a armazenagem como o transporte, são importantes 
componentes do processo da logística reversa.  Como no caso dos fluxos logísticos normais, as 
diversas áreas de atuação estão interrelacionadas e as decisões tomadas numa área repercutem nas 
outras.  Fleischmann et al (1997) dividem a logística reversa em três áreas principais chamadas de: 
planejamento da distribuição, controle do inventário (ver Figura 2) e planejamento da produção.  Para 
cada uma dessas áreas, discutem as implicações dos esforços de reutilização e a revisão dos modelos 
matemáticos propostos na literatura e dão atenção especial às diferenças e/ou semelhanças com os 
métodos da logística direta clássica.  Já em Fleischmann et al (2002), eles apresentam métodos de 
controle e planejamento de inventários para a integração dos fluxos de retorno de produtos usados ao 
gerenciamento de materiais dos produtores.  Os autores afirmam que a principal dificuldade dessa 
integração surge com as incertezas relacionadas a: tempo, quantidade e qualidade dos fluxos de 
retorno, o que freqüentemente foge ao controle dos produtores. 
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Figura 2 - Estrutura de Gerenciamento de Inventário com Retornos. 
 
III – A Logística Reversa no Cenário Internacional 

Diversos trabalhos sobre logística reversa foram publicados recentemente nas mais 
conceituadas revistas de pesquisa.  Grupos e associações, tais como: a LogRev  
(http://www.fbk.eur.nl/OZ/REVLOG/), a REverse LOgistics (http://www.wtcm.be/~reloop/), o Centre 
of Environmental Science (http://www.leidenuniv.nl/interfac/cml/), têm congregado diversas indústrias 
e pesquisadores, em um esforço de divulgação e pesquisa no campo da logística reversa.   

 A Global Recycling Network é uma lista de discussão sobre informações técnicas de produtos 
reciclados (http://www.grn.com/).  A Raymond Communications é uma empresa consultora sobre 
reciclagem que também apresenta atualizações sobre leis e estatutos internacionais e de alguns países 
específicos na área de reciclagem ( http://www.raymond.com/), a The International Society for the 
Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials é uma 
organização internacional sem fins lucrativos que promove e coordena o intercâmbio de informações 
sobre aspectos técnicos e ambientais do uso de materiais residuais de atividades industriais na 
construção civil (http://www.iscowa.org).  A National Recycling Forum é uma organização inglesa 
que promove a redução na geração de resíduos, reutilização e reciclagem, interligando indústrias, 
municipalidades, instituições públicas e privadas e voluntários (http://www.nrf.org.uk/).  Finalmente, a 
European Thematic Network - Recycling in Construction é uma rede temática que promove a 
reciclagem de resíduos de construção e demolição e uso racional de recursos naturais 
(http://www.etnrecy.net). 

A seguir são apresentados alguns importantes estudos de caso sobre Logística Reversa, no 
cenário internacional: 
 Fleishmann et al (2002) apresentam uma análise sistemática do controle de inventário no contexto 

de re-uso.  Consideram um modelo básico de inventário com demandas e retornos, segundo uma 
distribuição Poisson.  Para esse modelo, uma política de controle ótimo é obtida, juntamente com 
parâmetros de controle.  São fornecidos resultados numéricos sobre o impacto dos fluxos de 
retorno no sistema de inventário.   
 Barros e Riley (2001) apresentam uma abordagem de decisões hierárquica no reparo de produtos, 

levando em conta as propriedades sub-modulares das funções de custo dos ciclos de vida padrão, 
as quais incluem custos fixos e variáveis.  Propõem uma formulação de programação inteira para 
resolver problemas de sistemas de múltiplos níveis.  O método apresentado converge rapidamente 
à solução ótima utilizando um procedimento branch-and-bound,.   Um software chamado de 
modelo de otimização de nível de reparo (LOROM) foi desenvolvido para implementar o método 
branch-and-bound.  Essa abordagem é mais genérica e pode ser aplicada em toda classe de 
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problemas com funções de custo convexo, tais como problemas de localização de plantas ou 
problemas de transporte com custos fixos.  
 Fleishmann et al (2000) analisam o projeto de diversas redes logísticas para a recuperação de 

produtos, definindo as estruturas logísticas com linhas de transporte e de localização física de 
facilidades.  A reutilização pode ser aplicada no nível de produtos, componentes ou materiais (não 
consideram a incineração).  Objetivam identificar características das ‘redes de reciclagem de 
produtos’ e compará-las com estruturas logísticas, tais como as redes tradicionais de produção-
distribuição e as redes de disposição de lixo (resíduos).  
 Ammons et al (1997) – apresentam uma rede logística de reciclagem de carpets que inclui: coleta 

de carpets usados, processo de separação de materiais reutilizáveis, como penugem de nylon e 
outros, e a disposição do restante em aterros.  O número ótimo e a localização dos pontos de coleta 
e das plantas de processamento são determinados e se assumem como conhecidos os locais de 
liberação dos materiais a serem recuperados.  O montante de carpets coletados de cada ponto é 
determinado.  Os limites de capacidade das facilidades são a única restrição.  Os autores propõem 
um modelo de localização de facilidades capacitado em multi-nível para resolver esse problema. 
 Realff et al (1999) – utilizam o modelo apresentado por Ammons et al (1997) como um ponto 

inicial de análise paramétrica.  Eles concluem que o volume é o principal fator crítico do layout da 
rede. 
 Louwers et al (1999) – consideram o planejamento de uma rede de reciclagem de sobras de 

carpets.  O grande volume de suprimento, as regulamentações ambientais cada vez mais restritivas 
e um potencial de recursos valiosos (por ex., fibras de nylon) têm levado esse segmento industrial 
europeu a instalar uma rede de reciclagem em parceria com algumas indústrias químicas.  Os 
autores propoem um modelo de localização fazendo uma aproximação linear de parte dos custos 
fixos, por volume processado, e todos os custos são considerados dependentes do volume.  
 Jayaraman et al (1999) – analisam a rede logística de uma remanufatura de equipamentos 

eletrônicos nos EUA.  O suprimento de usados e a demanda por remanufaturados não são 
necessariamente coincidentes.  O suprimento é limitado e, nessa rede, as localizações, o número 
ótimo das facilidades de remanufatura e o número de usados têm que ser determinados, 
considerando-se os custos de investimento, transporte, processamento e armazenagem.  Os autores 
apresentam um modelo capacitado de programação linear inteira mista (MILP) e multi-produto 
para localização de depósitos que é resolvido por otimização. 
 Krikke et al (1999) – apresentam um modelo MILP para o desenho de uma rede logística reversa 

hierárquica de produtos de consumo duráveis.  Enfocam a instalação de um processo de 
remanufatura de máquinas copiadoras.   A cadeia reversa consiste de três principais processos de 
recuperação: (i) desmantelamento, no qual os produtos são desmontados; (ii) preparação, no qual 
as partes críticas são inspecionadas e, caso seja necessário, estas são substituídas; e (iii) 
remontagem, onde a carcaça restante da máquina retornada é remanufaturada, adicionando-se 
componentes novos e reparados.  
 Marin & Pelegrin (1998) – apesar de não ser um estudo de caso, esse trabalho merece uma breve 

menção pois os autores analisam, a partir de uma perspectiva puramente matemática, o modelo de 
localização de facilidades MILP envolvendo os fluxos de distribuição e de retorno de produtos.  A 
decomposição Lagrangeana é discutida para a construção de uma solução heurística. 
 Barros et al (1998) – apresentam um planejamento de rede logística para a reciclagem de areia que 

sobra das construções, na Holanda.  A rede de reciclagem de areia é instalada em quatro passos: (i) 
compactação da areia peneirada, (ii) depósitos regionais que estocam areia limpa e semilimpa, (iii) 
facilidades de tratamento que também estocam areia poluída e (iv) projetos de infra-estrutura que 
permitem a re-utilização da areia.  Os locais das fontes de areia são conhecidos e o volume de 
suprimento é estimado com base em dados históricos.  Os autores propõem um modelo capacitado 
de localização de facilidades e multi-nível para solucionar o problema formulado como MILP 
sendo resolvido, através de arredondamento iterativo de relaxações de programação linear. 
 Spengler et al (1997) – desenvolvem um modelo MILP para a reciclagem de subprodutos 

industriais do aço, na Alemanha.  Os resíduos dessa produção têm que ser reciclados, a fim de se 
reduzirem os impactos ambientais negativos e os custos de disposição.  As facilidades podem ser 
instaladas em um conjunto de potenciais localidades e em diferentes níveis, com os 
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correspondentes custos de processamento, fixos e variáveis.  São dadas as capacidades máximas 
das facilidades.  Os fluxos de mercadorias devem ser otimizados, assumindo-se os custos de 
transportes lineares.  O modelo proposto é um modelo de localização de depósitos em multi-nível. 
  Thierry et al (1995 e 1997) – relatam sobre a recuperação de máquinas copiadoras e propõem um 

modelo conceitual para avaliar as redes combinadas de produção/distribuição e 
coleta/recuperação.  Assume-se que os produtos recuperados são vendidos nas mesmas condições 
que os novos.  A rede de produção/distribuição engloba três níveis: fábricas, armazéns e mercados.  
Os produtos podem acarretar diferentes custos de transporte.  Os produtos coletados devem ser 
desmontados e, em seguida, testada sua capacidade de re-utilização.  Os locais de disposição são 
dados.  O objetivo é determinar os fluxos das mercadorias de custo ótimo (mínimo) na rede sujeita 
às restrições de capacidade dadas.  O problema é formulado como uma programação linear que 
pode ser resolvida por otimização. 
 Berger & Debaillie (1997) – apresentam uma situação similar à anterior.  Eles propõem um 

modelo conceitual para estender uma rede de produção/distribuição já existente com centros de 
desmontagem que permitam a recuperação de produtos usados.  Em todas as facilidades da rede 
original são fixados, o número, as localizações e as capacidades, mas nos centros de desmontagem 
essas variáveis têm que ser determinadas.  Uma variação desse modelo permite o acréscimo de um 
outro nível para separar a inspeção do reparo/desmontagem.  Os autores propõem MILPs 
capacitado e multinível para esse problema. 
 Kroon & Vrijens (1995) – consideram o desenho de um sistema logístico para empacotamentos de 

transporte re-utilizável.  Consideram um sistema de localização de depósitos, de ciclo (laço) 
fechado, para contêineres plásticos desmontáveis que abrange cinco grupos de elementos atuantes: 
uma agência central proprietária de um pool de contêineres; uma empresa de serviços logísticos 
responsáveis por estocar, distribuir e coletar os contêineres vazios; os remetentes e os destinatários 
dos contêineres cheios; os transportadores que levam os contêineres cheios dos remetentes para os 
destinatários.  O volume esperado e a distribuição geográfica da demanda são estimados com base 
em dados históricos.  O problema de decisão é modelado como um MILP que é fechado em 
relação a um modelo clássico de localização de depósitos não capacitado. 

 
IV – A Realidade Brasileira 

O uso adequado da logística reversa se reflete no reaproveitamento dos produtos que perderam 
seu valor original (lixo).  O desperdício, no Brasil é considerado um dos maiores do mundo. A 
diferença é que, nas nações desenvolvidas, a reciclagem dos materiais supera a brasileira.  Segundo 
Fernandes e Rolli (2001), o paulistano gera por dia 1,2 quilo de lixo domiciliar, enquanto o americano, 
2 quilos e o japonês, 2,8 quilos.  Embora a população desses países consuma mais, gerando mais lixo, 
existe uma consciência em relação ao reaproveitamento.  O Brasil recicla menos de 5% de seu lixo 
urbano.  Esse percentual é de 40% nos EUA e na Europa, segundo a União Brasileira para a Qualidade 
(UBQ).   Apesar disso, o Brasil é campeão na reciclagem de papelão e de latas de alumínio, uma vez 
que, em 2001, foram reciclados nove bilhões (85%) dos 10,3 bilhões das latas consumidas no país.  O 
número corresponde a 119 mil toneladas do produto.  Com essa marca, o Brasil supera países como 
Espanha, Portugal, Itália, México e Japão, sendo esse último recordista em 2000 com 81% de 
reciclagem das latas consumidas naquele país (GLOBONEWS,2002).  Mas, o Brasil recicla pouca 
quantidade de outros materiais, tais como plásticos (21%), vidros e papel (38%), apenas sendo líder na 
reciclagem daqueles produtos, por necessidade e não por conscientização.  No entanto, no Brasil o 
governo vai impondo na população e nas empresas a consciência da reciclagem, através das diversas 
normas e leis que, aos poucos estão se tornando uma realidade.  Como por exemplo, a resolução no 

257, de 30 de junho de 1999, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que regulamenta 
o descarte de pilhas e baterias usadas para evitar impactos negativos causados ao meio ambiente.  

Uma outra Resolução do CONAMA (nº 258) exige que as fábricas e distribuidoras de pneus 
reciclem 25% de sua produção em 2002, 50% em 2003 e 100% em 2004. No ano de 2005, a 
reciclagem deverá superar a produção: cinco pneus reciclados para cada quatro fabricados. Segundo o 
presidente da Associação Nacional das Indústrias de Pneus (Anip), Gerardo Tommasini, para que as 
exigências do CONAMA sejam cumpridas, cerca de 7,5 milhões de pneus deverão ser reciclados este 
ano e 15,5 milhões em 2003.  O programa ‘Brasil Joga Limpo’ é um dos 365 programas que integram 
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o Plano Plurianual 2000-2003, cujos objetivos incluem reduzir a geração de resíduos, aumentando a 
reciclagem e o reaproveitamento de resíduos das empresas públicas e privadas. 
(http://www.mma.gov.br/port/sqa/brasiljl/capa/corpo.html). 

Diversos grupos de interesse sobre logística reversa vêm surgindo no Brasil tais como: 
Recicláveis.com.br, empresa cujo foco principal é oferecer produtos e serviços ligados à área de 
reciclagem e meio ambiente (http://www.reciclaveis.com.br); a USP reúne grupos de pesquisa sobre 
reciclagem de resíduos, como materiais de construção civil (www.reciclagem.pcc.usp.br); a 
Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), associação brasileira sem fins lucrativos que 
mantém informações sobre alguns resíduos, através de manuais, projetos sobre reciclagem  
(http://www.cempre.org.br ); a Latasa desenvolve no Brasil o ‘Programa de Reciclagem da Lata de 
Alumínio’ em parceria com outras instituições como supermercados e escolas 
(http://www.latasa.com.br/recicla.htm).  A AmBev é a maior empresa de bebidas da América Latina e 
a sétima maior empresa de bebidas do mundo que patrocina a Associação Ecológica Ecomarapendi 
cujo objetivo é difundir informações sobre técnicas e pesquisas em reciclagem, redução e 
reaproveitamento do lixo, assim como a importância da conservação do meio ambiente 
(http://www.recicloteca.org.br/inicial.htm). 

No Brasil, diversos materiais apresentam um índice baixo de reciclagem, motivado 
principalmente por um gerenciamento ineficaz dos fluxos de retorno na cadeia de suprimento.  Por 
exemplo, a reciclagem do vidro enfrenta a dificuldade dos custos de transporte e do processamento 
(quando misturados com outros materiais como, lâmpadas, espelho etc.).  Um outro exemplo acontece 
na reciclagem de plásticos rígidos e filmes, prejudicada pela contaminação com matéria orgânica, 
areia, óleo e a mistura de polímeros que não são quimicamente compatíveis e que prejudicam o 
processo de recuperação.  Nesse caso, os vários tipos de polímeros precisam ser identificados e 
separados por símbolos padronizados que identificam cada material dentro de uma política sistemática 
de recuperação de produtos. 
 
V – Conclusões 
 No presente trabalho foram apresentados os conceitos básicos da logística reversa e os mais 
recentes trabalhos nessa área, em âmbito internacional, fazendo-se um paralelo com a realidade 
brasileira.  O número cada vez maior de trabalhos publicados, nas mais conceituadas revistas de 
pesquisa, mostra a grande importância que a logística reversa adquiriu, nos dias de hoje. 

Na esfera brasileira, desenvolveram-se métodos próprios para incrementar a atividade e 
incentivar um maior engajamento da população, o que contribui para o aumento do índice de produtos 
e materiais re-aproveitados.  Mas, apesar das iniciativas existentes no país, ainda não há um esforço 
unificado de cooperação que possibilite a implementação de um programa eficaz de redução de 
resíduos, desde sua origem até o consumidor final, dentro da cadeia de suprimento, como se iniciou na 
Europa e EUA, há cerca de dez anos.  Torna-se necessário a existência de uma organização 
governamental centralizada para implementar uma política nacional que impulsione todos os setores 
produtivos a incorporarem os fluxos de retorno dos produtos em seu próprio sistema logístico e 
monitore os processos de recuperação dos mesmos. 
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