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1. RESUMO  

Com o aumento populacional e a criação de novos adventos tecnológicos, o 

mundo tem se tornado um local onde a praticidade é almejada a todo custo. Com um 

mercado consumidor ávido, diversos tipos de produtos são incorporados nas redes 

comerciais e consumidos rapidamente, ocasionando uma grande quantidade de 

resíduos pós-consumo a serem tratados. Neste contexto a presente proposta de 

iniciação científica pretende analisar a logística reversa envolvida no ambiente pós-

coleta seletiva no município de Getulina - SP, tendo em vista a correta 

implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Palavras-chave: resíduos sólidos, coleta seletiva, PNRS. 

   

1. INTRODUÇÃO  

Atualmente um dos maiores problemas da sociedade é a gestão dos resíduos 

sólidos urbanos e sua disposição final. Com o crescimento populacional e os 

avanços tecnológicos, encontra-se no mercado uma vasta gama de produtos, que 

consumidos em grandes quantidades, ocasionam uma maior concentração de 

resíduos a serem manejados.   

De acordo com Pedrosa e Nishiwaki (2014, p.16):  

Na metade do século XX, momento em que se observou 

uma explosão demográfica, vários problemas ambientais 

tiveram lugar, como o aumento do consumo. Este 

aumento, para economia, é sinônimo de crescimento. 

Porém, para a sustentabilidade do planeta tem sido um 

fator determinante de degradação, pois provoca a maior 

retirada dos recursos naturais para fabricação de bens de 

consumo.   

Como alternativa para a redução da concentração residual pós-consumo 

excessiva, a coleta seletiva apresenta-se viável do ponto de vista ambiental e social. 

Outro benefício encontrado é a educação ambiental, com a separação dos resíduos 

sólidos urbanos, a população passa a compreender melhor a importância da mesma 

para o meio ambiente.  



Em via de se analisar e compreender a importância de tal prática sustentável, o 

presente trabalho visa através de pesquisas e entrevistas, obter dados que 

comprovem os benefícios ao meio ambiente realizados pela coleta seletiva e a 

importância de uma correta logística reversa de seus resíduos.  

 

2. OBJETIVOS  

 - Analisar o processo de coleta seletiva no município de Getulina - SP. 

- Verificar o volume coletado. 

- Relacionar as empresas de reciclagem do município. 

- Averiguar a destinação dos resíduos sólidos pós-coleta seletiva. 

- Compreender o funcionamento da logística reversa no ciclo.  

 

3. METODOLOGIA  

Quanto ao objetivo a metodologia utilizada neste trabalho será composta de 

pesquisa bibliográfica e exploratória. Na visão de FONSECA (2002, p. 32) a 

pesquisa bibliográfica: “[...] É feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto”.  

Quanto a sua natureza é qualitativo. Em relação à escolha do objeto de estudo 

para análise do programa de Coleta Seletiva no município de Getulina - SP e sua 

respectiva destinação dos resíduos sólidos, realizar-se-á um estudo de caso.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Com a aprovação da Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), as organizações públicas e privadas, passaram a possuir 

responsabilidades quanto à administração dos resíduos sólidos, sendo-lhes 

atribuídas a obrigação da criação e concretização de planos que envolvam o correto 

manejo dos mesmos. 



De acordo com o Art. 9o  da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) "[...] 

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte 

ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos" (BRASIL, 

2010). Através deste contexto, é necessário que seja feita através de uma prévia 

coleta seletiva a logística reversa dos resíduos sólidos urbanos, no que tange ao 

poder público, no caso, os municípios concebê-lo. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  

Por intermédio de uma análise inicial foi possível identificar que o município de 

Getulina – SP realiza a coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos ao menos uma 

vez por semana, usualmente as quintas-feiras, e a coleta diária dos resíduos 

domiciliares.  

A continuidade da pesquisa aponta em um segundo plano para a obtenção de 

informações referentes a dados munícipes, volume de resíduos coletados e 

parcerias envoltas na logística reversa dos mesmos.   
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