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Resumo:  
 

A sustentabilidade ambiental é considerada uma das principais preocupações nos 
vários segmentos da cadeia produtiva do alumínio. No entanto, o estudo dos 
extrudados de alumínio, em Minas Gerais, mostra que esse ainda não é o principal 
fator que impulsiona a prática da logística reversa nas empresas. Para o setor, a 
redução de custos e a consequente ampliação de mercado são os aspectos mais 
relevantes para o reaproveitamento de refugo gerado durante o processo produtivo. A 
metodologia utilizada foi o estudo de caso, em duas extrusoras de alumínio, em Betim 
e Esmeraldas. Por meio de entrevista realizada junto aos gestores, foi feito o 
levantamento de informações e o mapeamento da cadeia produtiva da extrusão do 
alumínio. Analisou-se o atual cenário das extrusoras, a partir da prática da logística 
reversa. Com base nos dados fornecidos pelos gestores, concluiu-se que ainda há 
muito a se fazer em termos de adequação às normas da política de resíduos sólidos e 
sustentabilidade socioambiental, no setor mineiro de extrusão do alumínio. Apontou-se 
que, atualmente, as empresas não possuem nenhum tipo de projeto social ou 
ambiental. Portanto, sob esse aspecto e para o município, o fato de tais empresas ali 
estarem estabelecidas não gera impactos relevantes que possam ser levados em 
consideração. O presente estudo teve como objetivo descrever os impactos 
econômicos, a partir da prática da logística reversa do alumínio, na perspectiva do 
gestor. Buscou-se, ainda, identificar a cadeia logística reversa nas extrusoras de 
alumínio, em Minas Gerais, e verificar se tal prática gera impactos sociais e ambientais 
em seus municípios sede. Os resultados apontam que o conceito de sustentabilidade 
ambiental não é o principal fator motivacional para a prática da logística reversa na 
extrusão. O setor ainda necessita de reestruturação para se adequar às exigências de 
um mercado cada vez mais preocupado com as questões ambientais. 
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