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A Composição do Vidro
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Composição - Vidro de Embalagem

Silica- Sio2

Sódio - Na

Cálcio - Ca0

Diversos

O vidro é absolutamente “natural” e infinitamente reciclável. 



Extração da areia não deixa barragens de rejeito
A areia é o minério mais abundante da terra e sua extração é a menos impactante do 
ponto de vista ambiental
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Reciclagem = Processo de Fabricação do Vidro

ABAIXA PONTO DE FUSAO

< CONSUMO DE ENERGIA

< EMISSÃO DE GASES DE 
EFEITO ESTUFA

< EMISSÃO DE 
PARTICULADOS

< CONSUMO DE MATÉRIA-
PRIMA
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10% de “cacos” representa entre 2 e 4% de ganho energético e consequente 
redução na emissão de CO2



Embalagens de Vidro em Circulação

A cada 100 ton de vidro de embalagem em 
circulação, 50 são em embalagens retornáveis

Embalagens RETORNÁVEIS

Utilizadas em média 30 vezes 
antes de virarem resíduo, 

correspondem à 50% do vidro 
de embalagem em circulação

~30x~30x

66Fonte: Análise Monitor

Embalagens ONE-WAY

Ciclo de vida mais curto, viram 
resíduo após uma utilização, e 
correspondem apenas à 50% 
do vidro de embalagem em 

circulação

Embalagens de vidro retornáveis possuem um sistema natural e eficiente de 
logística reversa e reutilização e compõem grande parte do vidro em circulação 



Sustentabilidade da Logística Reversa
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Fluxo Logístico – distribuição X logística reversa

Fabricantes de 
Embalagens

Envasadores / 
Embaladores / 
Importadores

Distribuidores ConsumidorVarejista resíduo

Escolha da 
embalagem

Escolha da praça de 
distribuição

Escolha do mix de 
produto

Escolha do 
produto

Descarte da 
embalagem

Coleta Regular e 
Logística de distribuição –
preço embutido no produto
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Município

Logística Reversa – preço não 
computado no Produto

Triagem
Beneficiamento

Fabricantes de 
vidro

Uso Secundário

Coleta Regular e 
seletiva

preço embutido no produto



60% do vidro é gerado pelo Canal Frio 
(bares, hoteis, restaurantes, lojas de conveniência e similares)

Coleta remunerada

A coleta do canal frio 
não pode ser 
remunerada pelo 
cidadão

Lei Grande Gerador
 Pessoa Jurídica X Domiciliar
 Grandes geradores se 

responsabilizam pelo resíduo 
gerado

Beneficiadores
Certificados

Modelo de Coleta do Canal Frio 

Visão Geral

Opção 1

Atendimento dos grandes geradores 
permite um aumento considerável do 
volume total coletado, possibilitando 
maior renda às cooperativas e/ou 
beneficiadores
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Cooperativas
/Beneficiadores

Canal Frio
Hotéis, Bares

e Restaurantes

Fluxo da Logística Reversa

Resíduo da Pessoa Jurídica é oriundo de uma atividade econômica lucrativa e não 
pode ser rateado com o cidadão

cooperativa ou beneficiador (i.e.: coleta 
Coleta e transporte feitos pela 
cooperativa ou beneficiador (i.e.: coleta 
em dias pré-agendados)

Cooperativas /
Agentes de triagem

Governo Local

Opção 2



Desafio de um país com complexidade continental

~85% do vidro é 
consumido dentro 
da área vermelha e 

azul
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Contexto Nacional

Propostas de Programas – Macro Soluções (direcionadores)

Novo modelo de negócio para captação do vidro em municípios próximos às 
fábricas- resolver gargalos para aumentar a captação tentando manter a 

estrutura pela remuneração do negócio.

Captação de vidro das longas distâncias com o desenvolvimento de 
polo de concentração e sistema especial de transportes. 

Proposta 1 Caco perto das fábricas

Proposta 2 – POLOS DE ACUMULAÇÃO
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polo de concentração e sistema especial de transportes. 
(28 a 30 toneladas)

Desenvolvimento de negócios para o reaproveitamento do caco

Proposta 3 – PESQUISA DE INOVAÇÃO PARA REUSO 

Macro soluções que devem ser adequadas conforme
variáveis/critérios



Papel da Abividro

Interligar a rede dos recebedores a rede de 
geração

Interligar a rede dos recebedores a rede de 
geração

Centro de Inteligência para ajustar os 3 
direcionadores de modelo

Centro de Inteligência para ajustar os 3 
direcionadores de modelo

1

3

Gerenciamento de Pilotos para curva de 
aprendizagem

Gerenciamento de Pilotos para curva de 
aprendizagem

2Como a 
Abividro 

atuará no 
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Estimular a rede de captura e ajustar a rede de 
recebimento

Estimular a rede de captura e ajustar a rede de 
recebimento

geraçãogeração

Monitoramento dos resultadosMonitoramento dos resultados

3

4

5

atuará no 
programa

A ABIVIDRO NÃO COMERCIALIZARÁ NEM TRATARÁ DE OPERAÇÕES 
COMERCIAIS. ELA DARÁ SUPORTE PARA CRIAR SOLUÇÕES DE DESTINAÇÃO



Vidro – embalagem que respeita hierarquia da Lei

Retornável

100% 
reciclável

Mineração da 
areia não 

gera 

resíduos.

Não há 
barragens
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Natural – inerte e 
não poluente

Menor 
pegada de 

carbono da 
extração da 

matéria 
prima a 

reciclagem 
(berço a 
berço)

reciclável

Reutilizável



Obrigada!
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Obrigada!
paulab@abividro.org.br

+5511 32553363


