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Resumo. O presente artigo tem como objetivo analisar a logística   reversa de 

uma Instituição de Ensino Superior no Agreste Pernambucano.  A Logística 

Reversa está atrelada ao fluxo do consumo de materiais consumidos, que 

precisam ser gerenciados, um modo reinserir os produtos pós-consumidos afim 

de preservar o meio ambiente e a vida. O estudo de caso foi feito na 

Universidade de Pernambuco, com o intuito de verificar se a mesma possui 

desenvolvimento sustentável. Este trabalho analisa os casos descritos por 

autores da literatura com o objetivo de destacar o conceito da logística reversa 

e a preocupação com o meio ambiente. 

1. Introdução 

A humanidade produz milhões de toneladas de resíduos sólidos diariamente de diversas 

origens, decorrentes de um sistema de produção, circulação e consumo de bens e serviços, 

que aumentam cada vez mais a quantidade de lixo gerada. O acelerado desenvolvimento 

tecnológico experimentado pela humanidade tem permitido a introdução constante e com 

velocidade crescente de novas tecnologias, que contribuem para a redução de preços e 

dos ciclos de vida de grande parcela dos bens de consumo. Duráveis e semiduráveis, além 

da busca de diferenciação mercadológica que gera obsolescência e aumenta a velocidade 

de descarte dos produtos [Leite 1998].  

Com o ciclo de vida útil dos produtos reduzidos os números de resíduos sólidos 

aumentam extrapolando a capacidade dos ecossistemas de sustentar os moldes de 

produção e consumo da sociedade contemporânea, o que resulta em consequências 

negativas para o meio ambiente [Cidin e Silva 2007]. Desse modo, surge a logística 

reversa como uma alternativa ao modelo tradicional de disposição final dos resíduos 

sólidos, os aterros sanitários e os lixões, que têm se mostrado inviáveis dentro do 

parâmetro do desenvolvimento sustentável. Os lixões continuam sendo o destino da 

maioria dos resíduos urbanos produzidos no Brasil, trazendo prejuízos à qualidade de vida 

da população. O Brasil produz 241.614 toneladas de lixo por dia, destes, 76% são 

depositados a céu aberto em lixões, 13% são depositados em aterros controlados, 10% 

em usinas e 0,1% são incinerados (IBGE, 2000). Portanto, o destino final do lixo têm sido 

um desafio a ser superado a fim de se alcançar a sustentabilidade e contribuir para o 
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alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Milênio estipulados 

pela ONU para serem alcançados até 2030 [Vasconcelos 2018].  

            Diante do aumento significativo dos resíduos sólidos a crescente conscientização 

da população quanto à preservação do meio ambiente e contra o desperdício, 

impulsionou-se a preocupação das organizações a Logística Reversa, uma tecnologia 

limpa, sua aplicação permite que a organização priorize sua atuação sobre os resíduos 

gerados nos processos, definindo o seu gerenciamento. A logística reversa traz de volta 

ao processo produtivo, materiais que podem ser reparados, reaproveitados, reciclados ou 

adequadamente descartados segundo [LEITE, 2000, p.1], ensejando a prática do conceito 

dos 5R’s (repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar). 

Nessa perspectiva, o presente estudo buscou analisar a logística reversa de uma 

Instituição de Ensino Superior (IE’s) do Agreste pernambucano a fim de identificar se a 

universidade analisada põe em prática os 5R’s, contribuindo para sustentabilidade local, 

partindo-se do seguinte problema de pesquisa: Como se dá o processo de logística reversa 

dentro da universidade analisada? 

2. Metodologia 

O presente estudo tem caráter exploratório-descritivo, visto que pretende analisar como 

se dá o processo de logística reversa dentro da Universidade objeto de estudo e descrever 

os achados. De acordo com Gil (2010) a pesquisa exploratória enseja maior familiaridade 

com o objeto de estudo, enquanto que a descritiva se propõe a analisar, observar e registrar 

os fatos ou fenômenos, sem manipulá-los. Desse modo, a presente pesquisa explora o 

cenário de uma IE’s a fim de familiarizar-se como o processo de logística reversa dessa 

entidade para poder descrevê-lo. 

Quanto a abordagem, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa, na medida em que se 

preocupa em analisar e interpretar aspectos mais profundos dos fenômenos observados, 

descrevendo-os, tecendo uma análise detalhada das tendências de hábitos, atitudes e 

comportamentos [Marconi e Lakatos 2011]. Nesse sentido, o estudo propõe-se a analisar 

o processo de logística reversa de uma IE’s a partir dos 5’Rs buscando descrever as ações 

adotadas pela instituição. 

Ademais o estudo enquadra-se quanto ao procedimento metodológico como uma pesquisa 

de campo do tipo exploratória-descritiva, posto que consiste na observação de fatos e 

fenômenos com o objetivo de descrevê-los [Marconi e Lakatos 2011]. Ademais, pode ser 

enquadrado como um estudo de caso, uma vez que lança um olhar sobre a logística 

reversa de uma IE’s do Agreste Pernambucano, tecendo considerações específicas sobre 

o caso analisado. O estudo de caso caracteriza-se como um método de pesquisa que 

investiga-se os fatos após a sua ocorrência [Gil 2010]. 

O instrumento de coleta de dados da presente pesquisa será um questionário que será 

aplicado ao gestor da universidade estudada. Tal instrumento adotará a seguinte estrutura: 

Tabela 1. Questionário da Pesquisa 

Objetivo de 
Desenvolvimento 

1. A universidade desenvolve ações de consumo responsáveis? 
Se sim, quais são essas ações? 
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Sustentável 12: 
Consumo e 
Produção 

Responsáveis 

2. A universidade faz uso eficiente dos recursos naturais? Se sim, 
como se dá o uso eficiente desses recursos? 

3. A universidade busca alcançar o manejo ambientalmente 
adequado dos produtos químicos e de todos os resíduos, ao 

longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos 
internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a 
liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus 

impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente? Se 
sim, como é feito o manejo adequado? 

4. A universidade busca reduzir substancialmente a geração de 
resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso? Se 

sim, quais ações baseadas nos 5R’s (reduzir, reciclar, reutilizar, 
reaproveitar e repensar) são adotadas? 

5. A universidade promove práticas de compras públicas 
sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais? 

Política Nacional 
de Resíduos 

Sólidos - PNRS 

6. A PNRS prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, 
tendo como proposta a prática de hábitos de consumo 

sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o 
aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos 

(aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou 
reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos 

rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado). Diante 
disso, pode-se dizer que a universidade segue a PNRS na gestão 
dos resíduos? Se sim, quais ações são desenvolvidas com base 

na PNRS? 

7. A universidade institui a responsabilidade compartilhada dos 
geradores de resíduos? Se sim, quais os stakeholders 

(fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes) 
envolvidos e quais as responsabilidades de cada um? 

8. A universidade possui Coleta Seletiva? 

9. Pode-se dizer que a universidade possui uma postura 
sustentável? Justifique a resposta. 

 

. 
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