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RESUMO

O presente estudo versa sobre a logística reversa e os munícipes de Macapá/AP: um estudo de caso do lixo produzido no Bairro Cabralzinho, o 
qual pretende-se discutir se a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) já vem sendo implementada, bem como o real estado de implantação e 
consolidação da logística reversa. A discussão traz a importância da logística reversa nos mais diversos setores da vida social, indagando, também, 
o papel do munícipe, como o responsável direto pela coleta e destinação adequada do lixo urbano, bem como sobre as reais condições para 
garantir os referidos serviços públicos frente às exigências legais atribuídas pela criação da PNRS. Contribuindo, assim, para o conhecimento da 
implantação e desenvolvimento de possíveis dificuldades para a efetiva implantação da referida logística no Bairro Cabralzinho, o qual pode-se 
observar, ainda, por meio da coleta seletiva e o calendário do dia e hora para passagem dos transportes coletores do lixo domiciliar. O 
desenvolvimento do trabalho baseia-se na coleta e tratamento de informações secundárias a ser obtidas na fonte oficial municipal. Como 
resultado de estudo concluiu-se, a) o aporte bruto de lixo domiciliar produzido no bairro Cabralzinho: coletas noturnas em dias alternados 
(segunda, quarta e sexta), média diária de duas toneladas no dia da coleta; b) o aporte da coleta seletiva de lixo domiciliar produzido: o bairro 
Cabralzinho não possui coleta seletiva; c) possíveis entraves que estejam dificultando a coleta seletiva de lixo domiciliar: o serviço de coleta 
domiciliar está funcionando normalmente, não possue problemas porque a comunidade colabora com a coleta, colocando os resíduos nos dias 
marcados; d) o andamento de possíveis mecanismos ou providências em curso no sentido de fortalecer o desenvolvimento da logísitica reversa na 
capital do Estado: A PMM através da SEMUR (Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística) e SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde-AP), em 
parceria com as distribuidoras de pneus aplicam a logística reversa através da coleta em oficinas e borracharias, pois atualmente tem somente 
esse tipo de tratamento/serviço com pneus.  A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) não estabelece prazo para a implantação dos sistemas 
de logística reversa. Logística Reversa são procedimentos que visam regulamentar as atividades de coleta e retorno dos produtos descartados aos 
fabricantes e importadores (por meio dos comerciantes e distribuidores) para a reintrodução na cadeia produtiva ou sua destinação final 
ambientalmente adequada. Levando em consideração a responsabilidade compartilhada. Quais cadeias cujos sistemas de logística reversa serão 
implantadas no Brasil? Há cinco cadeias de logística reversa sendo implantadas no Brasil: a) Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes – O 
acordo setorial foi assinado dia 19/12/2012; b) Lâmpadas de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista – a minuta de acordo setorial, concluída 
após negociações entre o governo e o setor, foi aprovada em reunião do CORI e o próximo passo é a consulta pública; c) Produtos 
Eletroeletrônicos e seus Resíduos – Foram apresentadas dez propostas, já analisadas pelo MMA, e estão em fase de negociação com os 
proponentes; d) Embalagens em Geral – Minuta de acordo setorial foi aprovada em reunião do CORI e o próximo passo é submetê-la a consulta 
pública; e) Descarte de Medicamentos – As propostas ainda estão em negociação. Macapá possui alguma cadeia proposta pela logística reversa 
em funcionamento? Não. Após a pesquisa, concluímos que o Estado do Amapá não possui a logística reversa proposta pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), pois não há coleta seletiva de lixo no Estado e nos municípios do Amapá, em específico no bairro Cabralzinho.
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