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INTRODUÇÃO 

A problemática do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos continua sendo um dos 

temas ambientais mais destacados na agenda de discussão ambiental, sobretudo nos grandes centros 

urbanos. Várias publicações científicas têm analisado fenômenos relacionados à geração, coleta, disposição 

e reciclagem dos resíduos urbanos (Berthier, 2003; Pieters, 1991). Zanin e Mancini (2004) listam 28 

universidades e centros de pesquisa brasileiros, com forte concentração na Região Sudeste, que 

desenvolvem investigações relacionadas à reciclagem e reutilização de resíduos, sobretudo com o foco no 

desenvolvimento tecnológico. Outra parcela relevante das pesquisas desenvolvidas no ambiente acadêmico 

analisa políticas públicas de tratamento dos resíduos e atores envolvidos no equacionamento do problema 

(Amadeu et al., 2005; Grimberg e Blauth, 1998; Jacobi, 2006). 

As embalagens de papelão, foco deste estudo, são materiais recicláveis e, por isso, a 

logística reversa deste tipo de embalagem, é de grande importância para a redução do impacto ambiental 

causado por seu descarte indevido. Então, analisar a logística reversa empregada para este tipo de 

embalagem, o impacto ambiental e a degradação deste material utilizado em larga escala para o transporte, 

principalmente do tipo fracionado, é contribuir para uma atividade limpa. 

Assim, a utilização da logística reversa como meio para viabilizar a reutilização de 

embalagens de papelão descartadas em áreas urbanas e industriais de Manaus, pode ser um novo 

diferencial para que empresas como as que desenvolvem atividade de coleta e reciclagem desse material, 

tornem-se mais sustentável e socialmente responsáveis, além de poderem alavancar suas participações em 

seus nichos de mercado.  Neste contexto, cresce o papel da logística reversa para equacionar o retorno das 

embalagens pós-consumo ao ciclo produtivo. Por fim, apresenta-se o caso da embalagem de papelão como 

forma de evidenciar os fatores limitadores e impulsionadores da estratégia de reciclagem como ferramenta 

de gestão ambiental no Pólo Industrial de Manaus. 
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OBJETIVOS DA PESQUISA 

Objetivo geral: 

 Identificar o funcionamento da logística reversa na cadeia produtiva de 

embalagens de papelão no Pólo Industrial de Manaus (PIM).  

Objetivos específicos: 

 Identificar os fluxos de entrada, circulação e saída de embalagens no PIM 

 Identificar as empresas fabricantes de embalagens, empresas coletoras e 

recicladoras de papelão 

 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa se inscreve no campo do estudo de caso e seu desenho está baseado em 

Yin (2005). A pesquisa exploratória é empregada nos casos em que não há um sistema de teorias e 

conhecimentos suficientes sobre o tema, sendo difícil elaborar hipóteses operacionalizáveis. Tais colocações 

subsidiam a escolha desta abordagem para o estudo da logística reversa e ciclo de vida da embalagem, já 

que há poucos trabalhos acadêmicos desenvolvidos no contexto brasileiro. A abordagem quantitativa 

adotada na pesquisa visou à caracterização da cadeia produtiva de embalagens de papelão reciclado no Pólo 

Industrial de Manaus – PIM, mediante a utilização de formulários e de dados secundários sobre a cadeia 

reversa da embalagem de papelão junto aos diversos atores que compõem a cadeia de logística reversa do 

papelão na cidade de Manaus.  

Nesse caso, foram elaborados cinco formulários que contemplam um conjunto de temas 

e questões específicas. Estes formulários têm por finalidade facilitar e viabilizar o cumprimento dos objetivos 

da pesquisa de maneira complementar, já que seria bastante dificultoso atingi-los por meio de apenas um 

instrumento de pesquisa. Estes formulários foram definidos do seguinte modo: formulários para as empresas 

coletoras, formulários para empresas recicladoras, formulários para aterro sanitário e formulários para 

associações de catadores. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como resultado dos formulários e das informações levantadas, pode-se identificar os 

diferentes atores que participam da cadeia produtiva de embalagens de papelão assim como da logística 

reversa desse processo. A cadeia produtiva de embalagens de papelão envolve as fontes de entrada, a 

circulação e as fontes de saída de papelão no Pólo Industrial de Manaus/PIM. (Figura 1) 

As fontes de entrada de papelão são externas ao PIM, sendo representadas pelos 

fornecedores de aparas de papelão, de celulose, de papel Kraft não reciclado, de componentes industriais e, 

possivelmente, de embalagens prontas. Os fornecedores externos de aparas de papelão vendem os fardos 

prensados para os fabricantes locais de papel Kraft reciclado. Os fornecedores externos de celulose vendem 

as placas de celulose para os fabricantes locais de papel Kraft reciclado e não reciclado. Os fornecedores 

externos de papel Kraft não reciclado vendem as bobinas para os fabricantes locais de chapas de papelão. 

Os fornecedores externos de componentes industriais introduzem as embalagens de papelão através da 

venda de seus produtos para as empresas do PIM, que estão acondicionados em embalagens de papelão. 

Os fornecedores externos de embalagens prontas, cuja existência ainda deverá ser comprovada na 

pesquisa, vendem as embalagens diretamente para as empresas do PIM. 

Na circulação de papelão, atuam os fabricantes de papel Kraft reciclado, de papel Kraft 

não reciclado, de chapas e de embalagens de papelão, bem como as empresas do PIM e as coletoras de 

aparas de papelão. Os fabricantes locais de papel Kraft reciclado são as recicladoras. No processo de 

reciclagem, são usadas matéria-prima virgem (celulose), adquirida de fornecedores externos ao PIM, e 

matéria-prima secundária (aparas de papelão), comprada de coletoras de aparas de papelão locais ou 

externas. O papel Kraft reciclado produzido é vendido aos fabricantes de chapas de papelão locais ou 

externos ao PIM. Os fabricantes locais de papel Kraft não reciclado adquirem as placas de celulose para a 

fabricação de papel Kraft WTL - White Top Line, usado como camada externa de algumas embalagens, 

sendo repassado para as fabricantes locais de chapas de papelão. 

Os fabricantes locais de chapas de papelão adquirem as bobinas de papel Kraft 

reciclado ou não reciclado, na forma de bobina, para a fabricação das chapas. As chapas são vendidas para 

os fabricantes de embalagens de papelão locais ou externos ao PIM. 

Os fabricantes locais de embalagens de papelão, também conhecidos como 

conversoras, são os responsáveis pelo acabamento no processo de fabricação das embalagens, isto é, 

transformam as chapas em caixas de papelão. As embalagens, que podem ser de papelão reciclado ou não 

reciclado, são vendidas para as consumidoras de embalagens locais ou externas ao PIM. 

As empresas do PIM representam as consumidoras locais de embalagens de papelão. O 

papelão entra nessas empresas através da aquisição de componentes industriais (que são acondicionados 

em embalagens de papelão e adquiridos de fabricantes externos ao PIM) e de embalagens para 
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acondicionamento de seus produtos. Neste último caso, as embalagens podem ser adquiridas de 

fornecedores locais ou externos ao PIM.  

O papelão sai dessas empresas através da venda aos comerciantes locais e exportação 

de seus produtos, que são acondicionados em embalagens de papelão, e da coleta dos resíduos sólidos 

gerados no processo produtivo (pré-consumo). 

As coletoras locais de aparas de papelão correspondem às empresas coletoras, 

associações e núcleos de catadores de papelão. As empresas coletoras atuam diretamente no PIM, 

enquanto as associações de catadores atuam no PIM e na área urbana de Manaus. Os núcleos de catadores 

trabalham com resíduos sólidos advindos da coleta seletiva pública. Após seleção e prensagem, as aparas 

(fragmentos) de papelão são vendidas para as recicladoras. Desse modo, as coletoras contribuem para que 

o papelão não saia do sistema de circulação e, ainda, (re) introduzem no sistema os resíduos provenientes 

da coleta seletiva nas demais zonas da área urbana de Manaus. 

As fontes de saída de papelão do Pólo Industrial de Manaus (PIM) são representadas 

por todas as formas de retirada de papelão do sistema de circulação, ou seja, pela comercialização de 

produtos produzidos no PIM (exportação e comércio local) e geração de resíduos sólidos na comercialização 

e pós-consumo. As exportações de produtos fabricados no PIM abrangem, além das bobinas de papel 

(recicladoras), chapas de papelão (fabricantes de chapas) e embalagens de papelão (conversoras), os 

produtos fabricados pelas empresas do PIM, que são acondicionados em embalagens de papelão. 

O comércio local de produtos fabricados no PIM, que são acondicionados em 

embalagens de papelão, envolve comerciantes e consumidores desses produtos no Município de Manaus. O 

papelão, como resíduo sólido gerado na comercialização e no pós-consumo, pode voltar ao sistema de 

circulação por meio de catadores e empresas de coleta pública de lixo. Estas últimas são contratadas pela 

Prefeitura Municipal de Manaus (PMM) para realizar a coleta pública de resíduos sólidos urbanos. Na maior 

parte da cidade, a coleta não é seletiva; os resíduos da coleta seletiva são encaminhados aos núcleos de 

catadores cadastrados na PMM. 

A transformação do papelão em lixo corresponde às ações de coleta não seletiva e 

disposição no Aterro Municipal, bem como a disposição em local inapropriado (vias públicas, terrenos 

baldios e outros), implicando no não recolhimento pela coleta pública. 

Ao fim da identificação dos fluxos de entrada e saída das embalagens de papelão 

provenientes das indústrias do PIM, verificou-se que a logística reversa após uso ou descarte deste material 

só é possível, graças ao trabalho das empresas coletoras que fazem a separação deste material 

possibilitando seu reuso no processo de fabricação de novas embalagens por empresas recicladoras. 

Figura 1 - Fluxograma da cadeia produtiva reversa de embalagens de papelão no pólo 

industrial de Manaus 
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Fonte: NUSEC, 2009 

A figura 1 demonstra como ocorre o fluxo reverso das embalagens de papelão do PIM, 

as aparas são coletadas e repassadas para as empresas recicladoras. De acordo com o fluxograma, as 

empresas recicladoras estão definidas como fabricantes do papelão reciclado, e são, portanto, exportadoras 

das bobinas, chapas e embalagens. Recebem esta matéria-prima de diferentes fontes, entre as quais: 

fornecedores de aparas de papel/papelão (fardo prensado), fornecedores de celulose (placas de celulose), 

fabricantes de papel kraft  white top line (wtl) e  (bobinas), Fabricantes de chapas de papelão, fabricantes de 

embalagens de papelão (conversoras) (acabamento), consumidoras de embalagens (empresas do PIM) e 

coletoras de aparas de papelão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grande foco das conseqüências do impacto ambiental hoje volta-se para o 

aquecimento global.  Contribuem para este fenômeno a poluição e o desmatamento em larga escala. A 

utilização do papelão, por exemplo, sem a sua devida reciclagem contribui para que cada vez precisem-se 

buscar matérias primas em fontes naturais. Por isso a inserção do papelão novamente no seu ciclo 

produtivo, processo conhecido como reciclagem, é tão importante para reduzir o impacto causado pela 

atividade da logística no planeta. Neste sentindo, a logística reversa das embalagens de papelão surge como 

o subsistema da logística empresarial contribuindo na recuperação do valor deste produto ou realizar o seu 

descarte da forma mais eficiente e ao menor custo na intenção tanto de fechar com lucratividade o ciclo da 

cadeia de suprimento como de atender aos princípios de sustentabilidade ambiental.  

Outro aspecto identificado durante a pesquisa diz respeito à resistência por algumas 

indústrias do PIM em utilizar embalagens de papelão provenientes do processo de reciclagem de aparas, o 

que demonstra a necessidade de maior divulgação por parte dos fabricantes de embalagens informações 

quanto às características de qualidade, resistência e durabilidade e redução de custos associados ao uso de 

embalagens recicladas.   Foi constatado durante o estudo, que associações e núcleos de catadores recebem 

ainda pouca atenção e reconhecimento por parte do setor público e privado frente ao relevante trabalho 

realizado por homens e mulheres que muitas vezes dependem da coleta e comercialização de materiais 

recicláveis como único meio sustento de suas famílias. Logo um esforço coletivo faz-se necessário para que 

estes atores sociais possam receber o devido reconhecimento pelo seu trabalho, tento um retorno financeiro 

justo, condições de trabalho seguras e tendo seus direitos previdenciários garantidos.  Embora a utilização 

do papelão como matéria-prima alternativa para novas embalagens contribuía, para que cada vez precisem-

se buscar menos matérias primas em fontes naturais, assim como se reduza a quantidade deste material 

destinada ao aterro municipal ou disposta indevidamente após o uso, ainda necessita-se avançar na área 

político-pública incentivando a adoção de ações de separação, e destinação adequada de material reciclável, 

fornecendo maior auxílio aos grupos de catadores nas associações e núcleos.  

No campo empresarial, os maiores desafios encontram-se na reorientação das 

estratégias empresariais, de forma a incorporar de maneira consistente a análise da gestão do fim da vida 

das embalagens. Para que isso ocorra, as empresas devem considerar a gestão logística, em conjunto com 

a gestão do fim da vida, não como uma forma de disposição organizada do produto, mas como um “circuito 

fechado”, isto é, como estratégia de recuperação do valor econômico e ambiental. Assim, o papel da 

logística reversa está no âmago da gestão do fim da vida das embalagens, devendo ser dirigido tanto pela 

oportunidade econômica como pela preocupação ambiental. 
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