
Programa Jogue Limpo cresce e transforma-se em Instituto 
 
Diante da magnitude dos seus números e das perspectivas de crescimento, o programa 
de logística reversa e destinação ambientalmente correta de embalagens plásticas de 
lubrificantes usadas transformou-se no Instituto Jogue Limpo. No Brasil, o projeto, que 
funciona atualmente em quatorze estados e no Distrito Federal, já encaminhou para a 
reciclagem mais de 337 milhões de embalagens desde sua fundação em 2005 e espera 
reciclar, só em 2015, cerca de 86 milhões de embalagens. 
 

O Instituto Jogue Limpo fechou 2014 com resultados expressivos destinando à 
reciclagem 4.000 toneladas, equivalentes a 80 milhões de embalagens plásticas de 
lubrificantes usadas. São cobertos 2.945 munícipios, que representam 70% dos estados 
atendidos, com 42.000 pontos geradores cadastrados sendo visitados regularmente. Para 
se atingir esses números, foram realizados gastos de R$ 16 milhões por suas 
Associadas. 

O recebimento das embalagens fica a cargo de uma empresa por estado, responsável 
pela administração das diversas centrais de recebimento, bem como pelo suporte a uma 
frota de caminhões de recebimento itinerante, garantindo uma operação segura e 
ambientalmente adequada. Estes caminhões são dotados de sistema de monitoramento e 
transmissão de dados on-line, através de tecnologia GPS e smartphones, 
respectivamente, permitindo o acompanhamento dos veículos em suas rotas e as 
informações relativas às quantidades em quilos de plástico recebidas dos pontos 
geradores visitados.  

A frota visita de forma programada os pontos cadastrados. As embalagens plásticas de 
lubrificantes usadas que lhes forem disponibilizados são eletronicamente pesadas, e as 
informações transferidas automaticamente para o “Site” do Jogue Limpo. No ato da 
pesagem, é emitida uma cópia do comprovante ao ponto gerador que poderá ser exigido 
pelo órgão ambiental. 

No Brasil, apenas 2% do total das embalagens plásticas movimentadas anualmente são 
de lubrificantes. O resíduo plástico é uma das fortes preocupações dos fabricantes e dos 
legisladores, pois esta material leva cerca de 400 anos para se degradar na natureza. 
Além disso, sem o descarte adequado essa embalagem pode provocar obstruções de 
cursos e redes de escoamento de águas, além da sua poluição.  

O Jogue Limpo ganhou o 10º Prêmio Brasil Ambiental na categoria Gestão de Resíduos 
Sólidos – uma das seis da premiação, com 41 iniciativas inscritas, realizada em outubro, 
tendo como tema Biodiversidade e Importância do Patrimônio Genético. No Prêmio 
Hugo Werneck, em sua 5º edição, com 13 modalidades e 99 inscrições, o programa 
criado pelo Sindicom foi eleito o Melhor Exemplo em Mobilização Social. 

Mais informações sobre o Jogue Limpo no site: www.joguelimpo.org.br 

 


