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1 RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo, analisar o processo da logística reversa em um 

curtume da região Noroeste Paulista. A pesquisa apresenta-se com o estudo de 

caso, visto que foi realizada em uma empresa. Foi possível observar o processo de 

reaproveitamento da água, de modo a proporcionar economia financeira e 

principalmente contribuindo com o meio ambiente. Porém, existe muito a ser 

acrescentado sobre logística reversa, apesar de ser um tema atual, é de extrema 

importância. O resultado do estudo foi motivador, haja vista que a empresa conhece 

a logística reversa e reutiliza a grande quantidade de água de todo o seu processo 

produtivo, adotando e seguindo os princípios e diretrizes do Decreto 7.404 de 

23/12/2010, que regulamenta a Lei 12.305/2010, conhecida como Política Nacional 

de Resíduos Sólidos.  

 

Palavras-Chave: Logística Reversa; Resíduos; Reaproveitamento. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 Com o avanço nos processos de gestão, surgem novos ambientes e estes 

fazem com que as empresas busquem novas formas de trabalhar. Este trabalho tem 

como foco o estudo do reaproveitamento da água dentro de um curtume, que faz 

reaproveitamento da mesma.  

 Atualmente é grande a preocupação em relação a recursos voltados para o 

meio ambiente, e as certificações em relação ao mesmo é crescente. E quando se 

trata de logística reversa, são poucos os trabalhos sobre o assunto, que apesar de 

importante, é desenvolvido há pouco tempo. 

A rentabilidade por parte da logística reversa é de extrema importância, pois 

há um retorno muito grande para a empresa e a sociedade. Este retorno muitas 

vezes é em relação à redução de gastos, e reaproveitamento de produtos e 

materiais, que neste caso é o reuso da água. 

Desta forma, tem-se o seguinte problema da pesquisa: Analisar o processo 

logístico reverso do curtume, localizado na região noroeste paulista. Qual é o 

processo da logística reversa utilizado em um curtume na região Noroeste Paulista?  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

           Analisar o processo da logística reversa dentro de um curtume da região 

Noroeste Paulista. 

 

3.2  Objetivos específicos 

a) Investigar a logística reversa no curtume, com ênfase no tratamento e 

reaproveitamento água;  

b) Verificar os benefícios gerados pela utilização do processo de 

reaproveitamento da água dentro da organização. 

 

4 METODOLOGIA 

              Primeiramente realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio de textos, 

artigos e livros. Este trabalho apresenta-se como estudo de caso segundo Yin 

(2001) por analisar a logística reversa em uma empresa, localizada na região 

Noroeste Paulista. Esta pesquisa tem cunho qualitativo. 

Foi aplicado um questionário com questões abertas no dia 12 de junho de 

2015. O respondente foi o engenheiro ambiental responsável pela empresa, com 

acompanhamento de um supervisor. 

As informações foram coletadas por meio de tomada de nota. 

Posteriormente foi feita a análise dos dados e informações com a finalidade de 

compreender o processo de reaproveitamento da água e seus benefícios. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

5.1  Logística reversa 

Primeiramente, faz-se necessário apresentar o conceito de logística de 

forma geral para posteriormente, explicitar a noção de logística reversa. Logística, 

de fato, é um planejamento, que visa atingir seu objetivo. E é uma das áreas que 

mais cresceram nos últimos anos, e que realmente veio para agregar e proporcionar 

mudanças na organização das empresas e instituições. 

Logística é um termo de origem grega, também vem do francês “logistique”, 

que significa uma arte que trata do planejamento e realização de vários projetos 
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(CARVALHO 2002, p. 31). Logística também “[...] designa a gestão, armazenamento 

e distribuição de recursos para uma determinada atividade” (CARVALHO, 2002, p. 

31). 

 A logística reversa deu um grande salto de evolução nos últimos dois anos. 

Atualmente, as empresas que utilizam deste meio, viabilizam retorno significativo, 

pois produtos, embalagens, que antes eram descartadas hoje são comercializadas. 

Assim como o reuso e reaproveitamento da água, que além da empresa ganhar com 

isso, também favorece o meio ambiente. 

  Conforme Monteiro (2011) logística reversa refere-se desde a revenda de um 

produto até processos com mais etapas como coleta, inspeção e separação que 

leva a uma remanufatura ou reciclagem. Segundo Souza e Fonseca (2009, p. 31) 

“aumento de retornos pode ser facilmente notado em indústrias, processos de recall, 

termos de garantia, serviços de retorno, descarte adequado ao final da vida útil, e 

assim por diante”. Evidenciando a importância da logística reversa. 

 O retorno que a logística reversa traz é de interesse da empresa e da 

sociedade. Por questões econômicas, sociais e ambientais, desta forma o que era 

lixo, vira produto que pode ser reutilizado. 

  Barbieri e Dias (2002), Leite e Brito (2003), Lacerda (2002), Andrade et al. 

(2006) e Medeiros et al. (2007) apud Braga-Junior, Merlo e Nagano (2008) 

comentam sobre a importância do aproveitamento dos resíduos, ressaltando que os 

resíduos podem gerar rentabilidade para a empresa, conferir uma boa imagem pela 

preocupação com a responsabilidade socioambiental. Isso devido ao uso de 

tecnologias não poluentes, que reduz os resíduos, recicla e reutiliza produtos que 

seriam descartados. 

 

5.2  Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

 

  O Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 regulamenta a Lei nº 12.305, 

de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

cria o Comitê Interministerial da Política Nacional e o Comitê Orientador para 

implantação dos Sistemas de Logística Reversa (BRASIL, 2010). 

  Na PNRS são estabelecidos princípios, objetivos (figura 1), instrumentos e 

diretrizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, as responsabilidades 
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dos geradores, do poder público, e dos consumidores, bem como os instrumentos 

econômicos aplicáveis.  

Figura 1 – Princípios e Objetivos da PNRS 

 

Fonte: CTI (2015) 

  A PNRS diferencia resíduo e rejeito em estímulo ao reaproveitamento e 

reciclagem dos materiais. Inclui entre os instrumentos da PNRS, as coletas seletivas, 

os sistemas de logística reversa, e o incentivo à criação e ao desenvolvimento de 

cooperativas e outras formas de associação dos catadores de materiais recicláveis. 

  Conforme a PNRS, a logística reversa pode ser definida como 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 (BRASIL, 

2010).  

   

5.3 Reaproveitamento da água no curtume 

É possível observar atualmente o grande risco que temos, diante a escassez 

de água. Este ano foi deflagrada a grave crise hídrica vivida pela grande São Paulo, 

além de importantes cidades brasileiras que estão tendo sérias dificuldades com os 

recursos hídricos. 
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Diante de tamanho problema, deve-se analisar formas de economia, 

reaproveitamento da água na indústria. Esse trabalho tem como finalidade analisar o 

reuso deste meio natural e de extrema importância. 

De acordo com Passos (2007) os curtumes devem realizar um auto 

monitoramento dos efluentes com a finalidade de manter planilhas para envio aos 

órgãos ambientais responsáveis. Considera ainda que são necessárias análises de 

águas residuária para avaliar sua qualidade após o descarte e possível tratamento 

para ser reutilizada. 

Em uma empresa, o tratamento da água é uma maneira de economia de 

extrema importância, para a mesma e para a sociedade. Há várias maneiras de se 

reutilizar, basta analisar, estudar e realizar as modificações necessárias. 

 

6 RESULTADOS 

Neste item serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise das 

informações obtidas na entrevista em uma empresa de curtume da região noroeste 

paulista, que tem como principal atividade produção de couro para comercialização 

de categoria Wet-Blue (couro que passou por um processo inicial de curtimento para 

depois receber o acabamento com cores e texturas). A empresa possui em seus 

processos, a reutilização, o reaproveitamento de insumos e o descarte. Todos 

dentro dos padrões exigidos pelo processo. 

A empresa produz resíduos de produção que são destinados ao 

reaproveitamento, e a reutilização que acontece desde que estejam dentro dos 

padrões permitidos pelo processo como pH (escala de acidez, neutralidade ou 

alcalinidade da água). Já o descarte ocorre quando não é possível reutilizar em 

nenhuma área da empresa e há legislação específica para tratamento e 

acondicionamento dos resíduos de produção. 

Os resíduos de produção da empresa, principalmente o cromo (elemento 

químico altamente poluente) acaba concentrado na água, couro, água fluvial (rio ou 

córrego) quando a água não é tratada adequadamente. Desta forma, o 

reaproveitamento dos produtos é realizado em virtude de uma política interna da 

empresa. 

Um dos insumos reaproveitados é o cromo, que é utilizado no curtimento 

das peles, passa por uma planta de reciclagem, onde todo banho do processo é 
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segregado em um reservatório. Nesse reservatório se adiciona produtos químicos 

que fazem com que o cromo decante. Por último o seu pH é ajustado e ele é 

utilizado no processo novamente como xarope de cromo, a cada 1 m³ de xarope de 

cromo economiza-se 50 kg de cromo em pó. Os detalhes do processo podem ser 

observados na figura 2: 

Figura 2 – Processo de reaproveitamento no curtume 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa. 
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A empresa tem como principal benefício ao reaproveitar os insumos de 

produção, a contribuição com o meio ambiente, o reconhecimento no mercado com 

o diferencial focando no meio ambiente e a reutilização dos materiais. Também 

reaproveitando a água. Nota-se que a empresa é a que mais ganha ao utilizar essas 

ferramentas, pois o retorno acaba sendo maior, conferindo maior visibilidade e 

aumentando sua competitividade. 

É possível identificar a preocupação com a qualidade pois a empresa 

apresenta um diferencial, por meio de sua certificação de qualidade, a ISO 9001. 

A empresa conhece a lei 12.305, tanto que tem implantado as legislações 

ambientais, seguindo as mesmas. 

Em relação a falta de água vivida na atualidade a empresa investe 

constantemente em projeto que reutilizam a água do processo e em tecnologias 

disponíveis no exterior e no Brasil que minimize o consumo de água em seus 

processos. A empresa possui projetos voltados ao meio ambiente como: a) 

Economia de Água; b) Reflorestamento; e c) Prevenção do Meio Ambiente. 

Possui certificação ambiental internacional e dentro deste contexto ela é 

obrigada a respeitar todos condicionantes de sua licença de operação, inclusive a 

conscientização e treinamentos de seus colaboradores referente ao tema. Inclusive 

o último evento ocorreu em no último mês de 2014. 

Em relação à reutilização de insumos, a empresa ainda não possui 

certificação, no entanto proporciona ganho ambiental considerável, com a redução 

da quantidade de água utilizada no processo industrial e por consequência reduz os 

custos de produção. 

As ações da empresa são voltadas a reutilização que contribui para a 

sociedade, no quesito do reuso e redução do consumo de água. Conseguiu-se 

adequar as novas exigências da legislação ambiental, hoje se a empresa não se 

adequar as normas ambientais vigentes e certificações ela está fora do mercado, 

também poderá receber punições. 

Enfim, a visão da empresa sobre a implantação do reaproveitamento, 

reutilização e descarte, está sendo é viável, visto que traz benefícios para as partes 

interessadas. Assim, serão realizados novos projetos e investimentos voltados para 

esta área. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar a logística reversa na empresa, observa-se que a empresa 

acompanha as leis ambientais, porém pode crescer ainda mais no que se refere à 

logística reversa. Visto que o foco da mesma é estar dentro das exigências das leis, 

pois para ela se não estiver dentro das leis estará fora do mercado. 

 Ao trabalhar com o reaproveitamento de água a empresa está trabalhando 

com a logística reversa, porque reduz o consumo de água, porém notou-se que a 

mesma não tinha muito essa noção. 

A imagem que a empresa transpareceu que, de fato, preocupa-se com o 

meio ambiente, sempre procura estar dentro dos padrões, utilizando-se de 

ferramentas como o reuso e o reaproveitamento. Nesses quesitos, com 

reconhecimentos no mercado. 

 A empresa de curtume se adequou aos padrões ambientais, utiliza-se da 

logística reversa quando reaproveita a água consumida. Utilizar-se mais da logística 

reversa, irá trazer maiores ganhos e economias para a empresa. 

Portanto, sugere-se que a empresa aplique a logística reversa em todos os 

setores, principalmente na produção. Pode também reduzir ainda mais o consumo 

de água, adotando outras práticas, como por exemplo na limpeza e na lavagem de 

caminhões. 
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