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RESUMO
A Logística reversa é um processo que a cada dia é mais presente nas
empresas, seja por decisão dela ou por exigência da legislação. Desde 2010, no
Brasil, as empresas, indústrias e distribuidores são responsáveis pelo descarte de
forma correta de seus resíduos sólidos. Esse artigo tem como objetivo mapear os
processos e todos os envolvidos na logística reversa das baterias chumbo ácido,
onde, o descarte incorreto deste material, devido principalmente ao chumbo contido
nestas baterias, impactam seriamente o meio ambiente e o ser humano.

INTRODUÇÃO
Segundo Leite (2014) atualmente no Brasil existe uma grande demanda pela
prática da logística reversa, devido ao surgimento de vários problemas ambientais
decorrente do descarte incorreto de diversos tipos de materiais, essa realidade
demonstra um maior comprometimento das empresas e seus clientes com o meio
ambiente, onde os mesmos tem a visão de quanto é prejudicial o descarte incorreto
de resíduos sólidos hoje e no futuro.
No Brasil desde 2010 as empresas industrias são responsáveis pelo descarte
correto dos resíduos sólidos, com isso elas estão dando mas atenção ao ciclo de
vida do seu produto devido a essa nova legislação.
A lei 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é o resultado
de um grande número de conceitos levantados durante vários anos, como a
prevenção e a precaução, do poluidor – pagador, da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida do produto, da eco – eficiência, do reconhecimento do resíduo
como bem econômico e de valor social. O artigo 33 da lei 12.305/10 – (PNRS) diz
que, os fabricantes, os importadores e comerciantes tem a obrigação de criar uma
estrutura e implementar sistemas para dar suporte a logística reversa, através do
retorno do produto já utilizado pelos consumidores, tais como, agrotóxicos, pilhas e
baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletrônicos
juntamente com os seus componentes.
Segundo Leite (2005) a Logística reversa é a área da logística empresarial
que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes,
do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ciclo
produtivo, por meio de canais de distribuições reversos, agregando-lhes diversos

tipos de valores, como: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem
corporativa, etc.
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automobilístico ocorre o mesmo com os componentes que fazem parte do mesmo, a
bateria chumbo ácido é um deles, e ela é um dos componentes que mais impacta no
meio ambiente se descartada incorretamente.

OBJETIVO
Este artigo tem como objetivo mapear os processos e identificar todos os
envolvidos na Logística reversa de baterias chumbo ácido, além de identificar
possíveis impactos que esse material venha causar no meio ambiente e nos seres
humanos e como a reciclagem desse material traz benefícios para o meio ambiente
e para a sociedade.

METODOLOGIA
Será realizada uma pesquisa bibliográfica, através de artigos já feitos
anteriormente, pesquisas em livros e sites de empresas sobre o material que será
abordado no artigo, obtendo assim o conteúdo necessário para o desenvolvimento
do mesmo.

DESENVOLVIMENTO
De acordo com Lacerda (2009) a bateria chumbo ácido foi desenvolvida por
Gaston Plane em 1860, na França. Ela passou por diversos aperfeiçoamentos e até
hoje é uma fonte de energia secundaria segura, utilizada em várias aplicações,
como em automóveis a combustão e elétricos.
A bateria chumbo ácido é constituída por 10,2% de plásticos, 60% de chumbo
e 28,8% de solução eletrolítica, esses materiais são extremamente nocivos ao meio
ambiente. No Brasil por ano são produzidas cerca de 20 milhões de baterias chumbo
acido para automóveis. (Castro, 2012).
O item que constitui a bateria chumbo ácido que mais impacta o meio
ambiente e o ser humano é o chumbo, onde ele é liberado no meio ambiente através

do descarte incorreto e empresas recicladoras clandestinas, contaminando assim o
solo, os lençóis freáticos, os animais e os seres humanos.

RESULTADOS PRELIMINARES
Pode se observar que a bateria chumbo ácido tem um impacto devastador no
meio ambiente e no ser humano se descartada de forma incorreta O presente
estudo encontra-se em fase de levantamento bibliográfico.
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