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Simpósio: MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

RESUMO: Cada vez mais presente na rotina social e nos processos organizacionais, a 

logística reversa apresenta um importante instrumento para aplicação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), Lei nº 12.305/2010, define a logística reversa como um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos 

e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada.Para cumprir com os acordos afirmados entre o 

Poder Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando à gestão 

ambiental e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, as empresas de 

coleta seletiva representam-se como pontos chaves na cadeia de logística reversa. Essas 

empresas fazem parte de um sistema de recolhimento de materiais como papéis, plásticos, 

vidros e metais que pode ser reutilizados ou reciclados. O reaproveitamento desses insumos 

utilizados na produção de novos materiais é responsável pela economia de matéria-prima, 

minimizar a quantidade de resíduos que seriam depositados nos aterros sanitários e 

contribuem para o desenvolvimento sustentável. O presente estudo tem como objetivo 

identificar e analisar os processos de logística reversa, desenvolvidos pelas empresas de coleta 

seletiva no cumprimento da política nacional de resíduos sólidos na cidade de Sorocaba. O 

estudo também propõe analisar a aplicação da logística reversa, com base na obrigatoriedade 

expressa na lei de resíduos sólidos nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, sustentadas pelas 

empresas de coleta seletiva. Esta pesquisa possui abordagem qualitativa, utilizando da 

estratégia de estudo de casos múltiplos em duas cooperativas que realizam a coleta seletiva na 

cidade de Sorocaba- SP. A principal limitação dessa metodologia estará na coleta de dados 

administrativos junto aos entrevistados para triangulação dos dados analisados. Nos dois 

casos que serão investigados, espera-se entender o processo de logística reversa aplicado pelas 

empresas de coleta seletiva, auxiliando as empresas parceiras no cumprimento da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). As implicações práticas esperadas no estudo 

pretendem apoiar gestores e empresas na destinação de seus resíduos sólidos, a fim de 

cumprirem com a política nacional de resíduos sólidos, promovendo responsabilidade pelo 

ciclo de vida dos produtos, por meio dos processos de logística reversa envolvidos no sistema. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Logística Reversa; Coleta Seletiva; Gestão Ambiental; Resíduos; 

Política Nacional. 


