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QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA 



A Empresa 

A CGAgeo é uma empresa de consultoria ambiental com sólida experiência em projetos 

voltados ao Gerenciamento de Áreas Contaminadas, Geologia, Hidrogeologia e 

Exploração Mineral, Gestão e Gerenciamento de Resíduos, Licenciamento Ambiental, 

Estudos e Monitoramento Ambiental, entre outros. Composta por profissionais seniores e 

equipe multidisciplinar, a CGAgeo, busca fornecer aos seus clientes soluções ambientais 

adequadas e com viabilidade financeira.  



Nossos serviços 



Nossos números 

• + de 300 relatórios entregues à CETESB apenas em 2014 

• + de 350 Investigações Preliminares e Confirmatórias executadas para o setor 
da construção civil 

• + 250 projetos executados/ano 

• 12% faturamento em monitoramento 

• 15% faturamento em remediação 

• 40% faturamento em investigação de áreas contaminadas 

• 33% faturamento em estudos ambientais e gestão de resíduos 

 



LOGÍSTICA 
REVERSA 



Por que deve existir a LOGÍSTICA REVERSA? 

• Aspectos Ambientais 

• Ciclos de Vida Reduzidos 

• Interesses Sociais 

• Satisfação de Clientes, Acionistas, Fornecedores, OG e ONGs 

• Rentabilidade 

• Imagem e Reputação da Empresa 



• Podemos conceituá-la como sendo o processo de planejar, implementar e 

controlar de modo eficiente o fluxo de materiais - desde o seu ponto de 

origem até o seu ponto de consumo.  

• Atualmente, um novo conceito vem sendo aplicado, porque a Logística 

também engloba o fluxo reverso de materiais, ou seja: materiais que vão do 

usuário final, ou de outro ponto anterior, a um novo consumo ou 

reaproveitamento. 

Conceitos e Definições 





O que diz a LEGISLAÇÃO? 



LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010  
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos  

Art. 33 - São obrigados a estruturar e implementar 
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 
produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e 
de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes..... 

§ 4º Os consumidores deverão efetuar a 
devolução após o uso, aos comerciantes ou 

distribuidores, dos produtos e das embalagens 

§ 6º Os fabricantes e os importadores darão 
destinação ambientalmente adequada aos 

produtos e às embalagens reunidos ou 
devolvidos 

§ 5º Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar 
a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos 

produtos e embalagens reunidos ou devolvidos 







Há ações similares? 



Logística Reversa de Agrotóxicos 

 
 
• Regulada pela Lei 7.802/1989 e Decreto 

4.074/2002 
 
 
• Índice de reciclagem ≥ 95% 
 
 
• Possui uma única gerenciadora: Instituto 

Nacional de Processamento de Embalagens 
Vazias - inpEV 

 
 
• 412 unidades de recebimento 
 



Logística Reversa de Pneumáticos 

 
• Regulada desde 1999 pela Resolução 

CONAMA 258, substituída pela 
416/2009 

 
 
• Possui uma única gerenciadora: 

RECICLANIP 
 
 
• 1.894 pontos de coleta 
 
 
• 2,37 milhões de toneladas de pneus 

velhos reciclados (equivalente a 474 
milhões de pneus) 



Logística Reversa de Pilhas e Baterias 

• Regulada desde 1999 pela Resolução CONAMA 257, substituída pela 
401/2009 

 
 
• Início de implantação: novembro de 2010 
 
 
• Locais de recolhimento: assistência técnica, revendedores autorizados e 

comércio 
 
 
• Volume Reciclado 
 Baterias chumbo-ácido: 99,5% 
 Pilhas e demais baterias: não existem estatísticas sobre a reciclagem 



Logística Reversa de Óleos Lubrificantes 
Usados e/ou Contaminados 

 
 

• Regulada pela Resolução CONAMA 362/2005 
 

• Implantado desde a década de 1960 
 

• Possui várias coletoras e rerrefinadoras 
 

• Coordenadora Nacional: SINDIRREFINO 
 

• Índice de Reciclagem: 39% 



Logística Reversa de Embalagens em geral 

• Logística reversa pré-existente a Lei 12.305/2010 
 
 

• Índices de Reciclagem 
 

 Latas de Alumínio 98% 
 Plásticos 21% 
 PET 57% 
 Papel/papelão 73% 
 Vidro 47% 
 Latas de Aço 47% 
 Embalagens longa vida 27% 

 
 

• Está em discussão a melhoria dos índices de reciclagem 



Quais as premissas da LR? 



•  Não afetar a competitividade 
 

•  Governança transparente 
 

•  Participativos 
 

•  Prazos adequados para implementação 
 

•  Implementação em etapas 
 

•  Gerar benefícios sociais e econômicos 
 

•  Ter o menor impacto ambiental possível 
 

•  Oferecer segurança jurídica aos 
participantes 



• Uma pesquisa do Cambridge Report, utilizando 1250 adultos dos EUA em 

1992, revelou que 70% concordavam em pagar preços maiores por 

produtos que oferecessem menores impactos ao ambiente 

• Um estudo realizado pela Harvard Business Review indica que o meio 

ambiente, a disposição de resíduos sólidos e a poluição estão entre as 

principais preocupações de mais de 12 mil gerentes pesquisados. 

CURIOSIDADES 



• A maior empresa varejista do mundo, o Wal-Mart, encoraja compras de 

fornecedores que tenham produtos “amigáveis” em relação ao meio 

ambiente. 

CURIOSIDADES 



PROJETO 



Sociedade 
Educação 
Hábitos 
Mídia 

Propaganda 
Outros 

Governo 
Legislação 

Regulamentação 
Penalizações 

Outros 
 

Ambiente interno empresarial 
Recursos disponíveis 

Capacitação 
Fase empresarial 

Ambiente empresarial 
Competição 

Setor empresarial 
Tecnologia 

Serviços de logística 
Estratégia de LR 

Objetivos estratégicos 

Objetivos operacionais 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 



FLUXOGRAMA CADEIA 
PRODUTIVA 

DIAGNÓSTICO 



PLANEJAMENTO 

PGGRS 



PROJETO PILOTO 
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