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Programa Jogue Limpo recolherá 68 milhões de embalagens em 2013 
 

O Programa Jogue Limpo, sistema de logística reversa de embalagens plásticas de 

lubrificantes pós-consumo, tem previsão de fechar o ano de 2013 com 68 milhões de 

embalagens usadas de óleos lubrificantes coletadas e recicladas. Desde 2005, já foram 

recicladas mais de 221 milhões de embalagens plásticas, que seriam suficientes para 

cobrir 13 baías de Guanabara ou cobrir o gramado do Maracanã por 484 vezes. 
 

 

De acordo com o Sindicom, a reciclagem gera insumo para fabricação de novas embalagens 

ou outros produtos plásticos, reduzindo o consumo de insumos derivados de petróleo e as 

emissões no processo produtivo. A ação ainda reduz o lançamento de embalagens em lixões e 

bueiros. 

 

As embalagens devolvidas pelos consumidores aos canais de revenda assim como aquelas por 

estes geradas são entregues pelos comerciantes diretamente às Centrais ou aos Caminhões de 

Recebimento dotados da mais moderna tecnologia embarcada que também os direcionam para 

esses centros de recebimento. Nesses centros as embalagens plásticas recebem um tratamento 

inicial possibilitando seu encaminhamento para as empresas recicladoras licenciadas. Visando 

à movimentação desse volume, é necessária uma gerenciadora operacional por estado, 

responsável pela administração das diversas Centrais de Recebimento bem como pelo suporte 

a uma frota de caminhões de recebimento especializados com alta tecnologia de controle.  

 

Estes caminhões são dotados de sistema de monitoramento e transmissão de dados on-line 

através de tecnologia GPS e GPRS, respectivamente, permitindo o acompanhamento dos 

veículos em suas rotas e as informações relativas às quantidades de plástico recebidas dos 

comerciantes visitados. 

 

Os frascos recolhidos são levados para as Centrais de Recebimento, onde o material é 

prensado, armazenado e, posteriormente, remetido a uma recicladora. Na recicladora, o 

material é triturado e, depois de submetido a um processo de descontaminação do óleo 

lubrificante residual, passa por extrusão para ser transformado em matéria-prima de novas 

embalagens e outros produtos plásticos, retornando à cadeia de produção.  

 

Deste modo, cria-se um ciclo virtuoso, que evita o desperdício de um material plástico 

derivado do petróleo e que se fosse jogado na natureza teria um período de degradação na 

faixa de 400 anos. 

 

 

Fonte: Sindicom 


