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Gerenciamento de Resíduos Industriais

Gestão de Manufatura Reversa e Reciclagem

Gestão de Logística Reversa



Programa de Logística Reversa

Resíduos Automotivos 

Programa Jogue Limpo



O que é o JOGUE LIMPO?

• Sistema de logística reversa de embalagens plásticas 

de óleo lubrificante usadas, estruturado e 

disponibilizado gratuitamente pelos fabricantes 

associados para os pontos geradores cadastrados.

• Prioriza a reciclagem para tratar adequadamente as 

embalagens usadas recolhidas, visando dar o destino 

ambientalmente correto, transformando-as em insumo 

industrial, evitando agressão à natureza. 



Fabricantes / Importadores Associados
Representam + 90% de market share (dados Boletim ANP)

Associadas Fundadoras

Associadas Não Fundadoras



Expansão e Área de atuação
LR de Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes Usadas

4.259 Munícipios 

atendidos em 2018 RESI

SOLUTION



2018 - Resultados

• Todas as metas 100% atendidas

• 5 Operadoras Logísticas

o Resi Solution – RJ e cidade de S.Paulo

• 21 centrais de recebimento 

• 63 caminhões

• + 2.700.000 km/ano

• Implantação de 112 PEVs

• + 200.000 visitas a geradores/ano

• 10 pontos geradores por município

• 24 Kg coletados em cada visita

• 98% do total destinado = reciclagem

• “Pegada de Carbono” – resultado duas 

vezes melhor do que se espera de um 

sistema ambientalmente equilibrado

Metas submetidas e assumidas 

com o MMA em 2017 e 2018 

sem obtenção de confirmação.



Programa de Logística  e 

Manufatura Reversa



O que é o Ecotroca?

• Um total de 600 postos de combustíveis de 90 cidades 

estão engajados nesta campanha pioneira no setor, para 

a coleta, separação e descarte correto destes 

componentes.

• Ambipar fornece os PEV´s nos postos de combustiveis 

participantes e utiliza sua malha logística para 

realização de retiradas dos materiais com frequencia 

pre-determinada. 



Área de atuação

600 postos de coleta

Região metropolitana de 

Campinas

Nova Odessa - SP

Coletas semanais





Pela sua atenção, muito obrigado!
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