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A Logística Reversa passou a ser melhor difundida no Brasil após a 

regulamentação da mesma pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

(PNRS) em 2010. Vista como uma nova visão da logística empresarial, 

a mesma tornou-se um importante recurso estratégico para 

organizações. Tendo sua importância centrada na recuperação do 

valor econômico dos produtos descartados, a LR, instaurada através 

dos chamados acordos setoriais tornou-se um instrumento não só da 

PNRS, mas também das cadeias de suprimentos modernas. Devido a 

importância da LR com a ferramenta no gerenciamento de resíduos 

sólidos e a implementação compulsória de alguns produtos por lei, 

esta pesquisa, objetiva analisar como a regulamentação da LR pela 

PNRS foi refletida nas publicações que sucederam a sua publicação. 

Portanto, estipulou-se como período de levantamento das publicações 

de 2010 a março de 2018, e como bases para pesquisa optou-se pelas 

bases SCOPUS e Web of Science. Inicialmente obteve-se cerca de 95 
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artigos na base SCOPUS e 80 na base WOS, no entanto, após uma 

análise inicial para constatar se os mesmos se enquadravam na LR, 

esse número foi reduzido para 137 no total, removendo os artigos 

publicados em ambas as bases se obteve 92 publicações que foram 

utilizados para a análise. Pode-se notar através da análise das 

publicações, que grande parte delas foram publicadas nos últimos 4 

anos, com relação a língua utilizada cerca de 74% das publicações 

foram escritas em inglês e quanto a abordagem dos produtos cujo 

sistema de LR é obrigatório por lei, o que foi mais abordado consistiu 

dos eletrônicos e componentes. Com relação as abordagens utilizadas 

nas publicações, constatou-se uma gama de diferentes metodologias. 

Notou-se que há pouquíssimas publicações voltadas para cerca de 4 

produtos citados na lei e espera-se que esta pesquisa possa incentivar 

trabalhos focados em preencher essas lacunas.  

 

Palavras-chave: logística reversa, PNRS, Revisão da literatura 
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1. Introdução 

Problemas ambientais advindos do descarte irregular de resíduos tem se tornado nos últimos 

anos uma preocupação para diversas esferas, tanto do poder público como das organizações. 

A alta velocidade de descarte dos produtos, a redução dos seus ciclos de vida somados a falta 

de canais reversos estruturados é responsável pelo desequilíbrio entre as quantidades 

descartadas e as reaproveitadas (LEITE, 2007), tal desequilíbrio requer uma forma de gestão 

desses resíduos que possibilitem que os mesmos não sejam descartados irregularmente no 

meio ambiente. Uma das formas encontradas de fazer produtos que seriam descartados 

voltarem ao ciclo produtivo e, portanto, serem reaproveitados, é através da Logística Reversa 

(LR).  

Dentre as motivações para criação e estruturação de canais reversos está as legislações 

ambientais. No Brasil, a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com a 

Lei Federal Nº12.305 de 2010 constitui-se um marco normativo para implementação de 

estudos e negócios em logística reversa de materiais de pós consumo, pois, a mesma estipula a 

inclusão dos setores socioeconômicos menos favorecidos através do compartilhamento de 

esforços e responsabilidades.  

Segundo Thode Filho et al. (2015), a PNRS surgiu para tentar amenizar o problema dos 

resíduos, uma vez que agora não apenas o governo, mas os produtores e até os consumidores 

são responsáveis pela destinação e tratamento correto do seu material obsoleto, através do 

processo de logística reversa. Partindo da preocupação recorrente com os problemas 

ambientais e a importância da LR no cenário corporativo. O objetivo desta pesquisa é 

analisar, por meio do levantamento dos trabalhos existentes, uma perspectiva quantitativa e 

qualitativa sobre os estudos de Logística Reversa que sucederam a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, portanto, estipulou-se como período de avaliação de 2010 a março de 2018, 

e como bases optou-se por utilizar as bases SCOPUS e Web of Science (WOS). 
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A presente pesquisa está organizada da seguinte forma: 2) introdução a conceitos importantes 

sobre Logística Reversa, incluindo uma subseção tratando da  PNRS e a sua abordagem da 

LR; 3) a metodologia utilizada; 4) a apresentação dos resultados obtidos; 5) as considerações 

finais; e por fim apresenta-se as referências utilizadas. 

 

2. Logística Reversa 

No Brasil, a logística reversa é considerada um novo conceito da logística empresarial, após 

os profissionais de logística reconhecerem os custos de matérias-primas, componentes e 

suprimentos, que representam custos significativos no contexto organizacional e, por esse 

motivo, o retorno de itens deveriam ser administrados de forma mais eficiente possível. 

Hoje, considerada um poderoso recurso estratégico de competitividade empresarial atuando 

principalmente como forma de agregação de valor econômico, observância às legislações e de 

reforço da imagem empresarial, a LR ao longo dos anos tem seu estudo e aplicação crescendo 

progressivamente em empresas de diversos segmentos econômicos, devido a sua relação com 

a preservação do meio ambiente, sustentabilidade empresarial e aspectos relevantes de 

competitividade. 

Existem diversas definições atribuídas a LR que são aceitas de forma geral. Para Leite (2009, 

pg. 13): 

 

“A logística reversa, definida como a área da logística empresarial responsável 

pelo planejamento, operação e controle dos fluxos reversos de diversas 

naturezas, inseriu-se nesse contexto tendo em vista que o equacionamento 

logístico de seus fluxos reversos permite satisfazer a diferentes interesses 

estratégicos”. 

 

O Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimento (Council of Supply Chain 

Management Professionals) [CSCMP] defini logística empresarial como a parte do Supply 

Chain Management que planeja, implementa e controla o eficiente e efetivo fluxo direto e 
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reverso, a estocagem de bens, serviços e as informações relacionadas entre o ponto de origem 

e ponto de consumo, no sentido de satisfazer as necessidades do cliente. 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) a LR é um “instrumento de 

desenvolvimento de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos do setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 

em outros ciclos produtivos, ou outra destinação ambientalmente adequada”. 

A LR possui duas áreas de atuação, os ciclos de distribuição reversos de pós-venda e de pós-

consumo. A LR de pós-venda é a área de atuação que gerencia o fluxo físico e de informações 

logísticas relacionados aos bens de pós-venda, que não foram usados ou com pouco uso, que 

precisam às etapas da cadeia de distribuição direta, mesmo sem ter chegado ao fim da sua 

vida útil. A LR de pós-consumo, é responsável por operacionalizar o fluxo físico e as 

informações referentes aos bens de pós-consumo, constituído de bens que já tenham chegado 

ao fim da sua vida útil e que precisam retornar ao ciclo produtivo, através dos canais reversos 

de reuso, manufatura ou reciclagem até a destinação final, para que seja agregado valor ao 

produto logístico (LEITE, 2009). 

Lacerda (2009) acredita que para que a LR se torne efetiva, é necessário considerar alguns 

fatores que são considerados críticos para a aplicação do conceito. Esses fatores são: bons 

controles de entrada; processos padronizados e mapeados; tempo de ciclo reduzido; sistemas 

de informação; rede logística planejada; relações colaborativas entre clientes e fornecedores. 

No contexto brasileiro, a LR passou a ser melhor difundido a partir da regulamentação da 

mesma pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, na sessão seguinte pretende-se, portanto, 

aprofundar em como a lei aborda a LR.  

 

2.1. Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) 

No contexto legislativo do Brasil existiam diversos instrumentos legislativos cujo foco era 

regulamentar o gerenciamento dos resíduos sólidos brasileiros, porém muitas dessas 
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legislações são conflitantes. Em 2010, foi aprovada a Política Nacional de Resíduo Sólidos 

(PNRS) por meio da lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, que representa um marco para o 

gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil.  

Segundo Soler et al. (2012, p.79), essa política foi um marco pois foi responsável por inserir 

no ordenamento jurídico brasileiro novos conceitos, determinando responsabilidades dos 

geradores de resíduos e do poder público, trazendo consigo também, metas audaciosas como a 

erradicação dos lixões no país. 

Leite (2017) afirma que a essência da legislação é orientada para a implantação da LR para 

diversos produtos, contaminantes ou não. Das determinações da PNRS, de maior relevância e 

impacto para o mercado e cadeias produtivas, podem ser expressas em três principais 

aspectos, inspiradas nas regulamentações europeias, são elas: 

 Responsabilização da implantação da logística reversa; 

 Compartilhamento de responsabilidade; 

 Diferenciação entre “resíduo e rejeito”. 

A implantação da LR, de acordo com a PNRS, acontece por meios de acordos setoriais entre 

os diversos atores econômicos e públicos: poder público e fabricantes; importadores e 

distribuidores, que têm por objetivo a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 

produto (BRASIL, 2010). 

O sucesso da PNRS, no entanto, está fortemente ligado a implementação do conceito de 

responsabilidade estendida do produtor (EPR), que responsabiliza todos participantes da 

cadeia de suprimentos direta e reversa, pelo retorno e gestão dos itens de pós venda e pós 

consumo.  Um plano bem realizado de logística reversa deve estimular os usuários finais a 

acionar o processo, pois a iniciativa de começar o reverso a logística está sujeito ao 

consumidor. 
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A PNRS, trata da logística reversa, suas diretrizes e ações, no artigo 33 a lei limita os setores 

ou produtos explicitamente que são obrigados a compor e implementar sistemas de logística 

reversa, de forma autônoma ao serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos. São eles os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

 Agrotóxicos;  

 Pilhas e baterias; 

 Pneus;  

 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

O parágrafo 1º do artigo 33, ressalta ainda, que os sistemas previstos nos incisos do artigo 

devem ser estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de 

vidro e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a 

extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Devido a 

importância da LR com a ferramenta no gerenciamento de resíduos sólidos e a implementação 

compulsória para alguns produtos por lei, esta pesquisa, objetiva analisar como a 

regulamentação da LR pela PNRS foi refletida nas publicações desde o ano de sua publicação, 

ou seja, desde 2010. Diante disso, as próximas sessões apresentaram a metodologia utilizada 

nessa pesquisa e os resultados obtidos.  

 

3. Metodologia 

O objetivo da pesquisa é analisar as publicações existentes com o foco na Logística Reversa 

no Brasil desde a PNRS. Dessa forma, a metodologia desta pesquisa, do ponto de vista de 

seus objetivos, é classificada como exploratória, quanto ao método de abordagem, ou seja, o 
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delineamento, a mesma se enquadra em uma pesquisa bibliográfica (GIL, 2007). Para o 

levantamento e análise dos dados neste estudo será feita uma Revisão da Literatura (RL), que 

segundo Rowley e Slack (2004) uma RL destila a literatura existente em um campo de 

assunto; O objetivo da revisão da literatura é resumir o estado da arte nesse campo de assunto. 

A partir dessa revisão de trabalhos anteriores e recentes, torna-se possível identificar áreas nas 

quais pesquisas adicionais seriam benéficas. 

O processo de uma revisão de literatura, segundo Levy e Ellis (2006) consiste em fases 

sequenciais que incluem coletar, conhecer, compreender, aplicar, analisar, sintetizar e avaliar 

a qualidade da literatura levantada, com o objetivo de fornecer uma base teórica sólida a um 

tema. Cronin et al. (2008), estipula as seguintes etapas para o processo de RL: 1) selecionar o 

tópico de revisão; 2) Pesquisar na literatura; 3) reunir, ler e analisar a literatura; 4) escrever a 

revisão; e 5) apresentar as referências. Nesta pesquisa, no entanto, optou-se como 

metodologia para Revisão da Literatura, uma adaptação desses dois processos, consistindo em 

um processo composto de três etapas principais, onde cada etapa possui sub-etapas como 

demostrado na Figura 1. 

Figura 1 – Etapas da Revisão Sistemática 

 
Fonte: Esta Pesquisa (2018) 
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Pode-se observar na Figura 1 as etapas e sub-etapas que compõem a metodologia para a 

Revisão da Literatura ser utilizado nesta pesquisa. As próximas sessões irão abranger as 

etapas de forma mais detalhada dando assim base para elaboração dos resultados.  

 

3.1. Delimitação da Revisão da Literatura 

A primeira etapa, Perguntas da Pesquisa, consiste no ponto de partida para a seleção dos 

artigos a serem analisados, portanto, tem-se que, o tema abordado será “Logística Reversa no 

Brasil”; as palavras-chaves a serem utilizadas na pesquisa serão “reverse logistics” e 

“Brazil”; como o foco da nossa pesquisa é avaliar as publicações após a PNRS, o período de 

publicação a ser analisado consistirá dos anos de 2010 à 2018 (Março); as bases escolhidas 

consistem na Base SCOPUS e Web of Science (ISI). Após o estabelecimento desses critérios, 

inicia-se a segunda fase da Revisão, que consiste na seleção dos artigos a serem usados da 

RL, a ser melhor explorada no próximo subitem.  

 

3.2. Seleção do Material 

Esta etapa consiste na pesquisa aplicada em si, pretende-se com a inserção das palavras-

chaves nas bases obter um resultado preliminar das publicações, optou-se por não limitar a 

linguagem, incluindo assim, artigos em português e Inglês. Pretende-se, inicialmente realizar 

um primeiro filtro a partir da leitura dos títulos, e na etapa seguinte realizar a leitura dos 

resumos dos artigos, excluindo os artigos que não se enquadram no tema pesquisado. Após a 

exclusão dos artigos fora do escopo do tema, será feita a classificação das publicações 

restantes com base nos critérios apresentados na próxima sessão. 

 

3.3. Análise da Literatura 

Mediante o objetivo desta pesquisa, em analisar as publicações existentes sobre Logística 

Reversa no Brasil desde a PNRS, estabeleceu-se algumas classes para a classificação dos 
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artigos selecionados. Inicialmente, pretende-se analisar a distribuição das publicações ao 

decorrer dos anos, bem como a proporção da língua utilizada no texto e os estados brasileiros 

abordados nos textos dos artigos.   

A PNRS estabeleceu em seu Artigo 33 a obrigatoriedade da elaboração e implementação da 

LR para alguns produtos, pretende-se, dessa forma, analisar dentre as publicações quais destes 

produtos foram abordados no decorrer do período de publicação delimitado nesta pesquisa. 

Como forma de classificação com relação as abordagens utilizadas, apresentou-se as seguintes 

categorias:  

 Proposições de modelos;  

 Decisão Multicritério, que enquadra os métodos de apoio e tomada a decisão; 

 Avaliação do Ciclo de Vida (Life Cycle Analysis); 

 Inventário do Ciclo de Vida (Life Cycle Inventory); 

 Revisões de Literatura; 

 Análise SWOT; 

  Análise de dados, que consistem em levantamento de indicadores, análise de 

eficiência de sistemas de LR, ou seja, aplicações cuja a metodologia não se enquadra 

em um método específico.  

Os estudos de caso não foram tratados como uma classe a parte porque os mesmos utilizam 

algumas das abordagens citadas acima. A próxima sessão consistirá nos resultados gerados a 

partir da execução da revisão em si. 

 

4. Resultados 

Estipulou-se como palavras-chave os termos “reverse logistics” e “Brazil”, e conjuntamente 

os inseriu nas bases SCOPUS e Web of Science (WOS), como descrito na sessão anterior. O 

resultado preliminar obtido apontou cerca de 95 artigos na base SCOPUS e 80 na base WOS 
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distribuídos nos anos de 2010-2018. Incialmente, realizou-se uma leitura preliminar dos 

títulos e dos resumos das publicações encontradas para identificar os documentos que melhor 

se enquadrassem na LR, diante disso, reduziu-se o número de artigos para 62 na base WOS e 

75 para a base SCOPUS. A distribuição dos 137 artigos durante o período da pesquisa 2010-

2018 pode ser observada na Figura 2. 

Figura 2: Distribuição dos artigos por ano 

 

Fonte: Esta Pesquisa (2018) 

A Figura 2, demostra um acréscimo no número de publicações desde da publicação da PNRS, 

observa-se uma maior concentração no período de 2015-2017, em ambas as bases, nota-se que 

essas publicações se concentram cerca de quase 6 anos desde a regulamentação da LR por lei. 

Esta pesquisa abrange até março de 2018, dessa forma, não se pode afirmar que haverá um 

maior número de publicações este ano em relação aos anteriores. Notou-se através da análise 

dos artigos que há artigos que foram encontrados em ambas as bases e decidiu-se excluir os 

duplicados, restando assim, 92 artigos no total. 

Com relação a uma análise quantitativa das publicações, avaliou-se a proporção de artigos 

publicados nas línguas inglesa e portuguesa, notou-se que dentre as publicações selecionadas, 

cerca de 74% das mesmas foram escritas em Inglês, mas as publicações em Português 
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representam uma quantidade considerável desse total sendo responsável por cerca de 24 

artigos escritos sobre o tema no período de estudo. 

Dentro do escopo da PNRS, a mesma foi citada em cerca de 77% dos artigos selecionados. 

Em seu artigo 33, a política estipula a obrigatoriedade para a elaboração e implementação da 

LR para alguns produtos a Figura 4, apresenta os artigos que abordaram os produtos contidos 

na lei. 

Figura 4: Artigos que citam os produtos com LR obrigatória por Lei (%) 

 

Fonte: Esta Pesquisa (2018) 

Pode-se observar na Figura 4 que cerca de 28% das publicações abordaram os produtos 

Eletrônicos e Componentes, algumas vezes referido nos textos como e-waste ou WEEE 

(Waste Electrical and Eletronic Equipment), tais produtos consistem nos resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos. Cerca de 35% dos artigos não abordaram nenhum 

produto especificado na lei, por exemplo, Zambon et al. (2016) que trata da LR de pranchas 

de surfe de três materiais diferentes; ou Bouzon et al. (2015) que procura identificar os 
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motivadores para a LR em uma economia emergente, mas não focado em um produto 

específico.  

Com relação as publicações classificadas como aquelas que abordaram todos os produtos da 

lei, representando 9% na Figura 4, consistem naquelas que realizaram revisões de literatura 

sobre o assunto ou realizaram uma análise da Lei em si, como Thode Filho et al. (2015) que 

buscou apresentar a importância e os desafios para a prática da logística reversa de pós-

consumo como estratégia de viabilização para implantação da PNRS.   

Na figura 4, pode-se observar também, que o produto contido na lei que foi menos citado 

(1%) consiste das lâmpadas fluorescentes, dentre as publicações ele foi abordado 

conjuntamente com as embalagens plásticas de óleos lubrificantes no trabalho de Rebelatto et 

al. (2016), a pesquisa visou apresentar e realizar uma comparação entre os dois Sistemas de 

Logística Reversa em fase de implantação no país, por meio de acordos setoriais. Com base 

nos conteúdos apresentados nas publicações percebe-se uma gama de abordagens diferentes, 

como pode ser observado nas Figuras 5 e 6.   

Figura 5: Abordagens utilizadas nas publicações (%) 
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Fonte: Esta Pesquisa (2018) 

A Figura 5 apresenta a distribuição das abordagens utilizadas nos artigos selecionados, como 

pode se observar apenas um artigo abordou a Inventário do Ciclo de Vida (Life Cycle 

Inventory) o trabalho de Campolina et al. (2017), utilizou a metodologia proposta pela ISO 

14040:2006 para desenvolver o inventário de ciclo de vida (LCI) da reciclagem de plásticos 

WEEE (elétrico e eletrônicos) de produtos de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) em uma empresa paulista.  

Nota-se, também, que com relação as demais abordagens tem-se proposições de modelos, 

com 13 artigos; Decisão multicritério, sendo abordado em cerca de 11 artigos; a Avaliação do 

Ciclo de Vida (Life Cycle Analysis) foco de 5 publicações; Revisões de Literatura, com cerca 

de 9 publicações, dentre elas Soares et al. (2016) que realizou  um levantamento de 47 artigos 

da base SPELL publicados entre o ano de 2003 e setembro de 2015, com o objetivo de 

verificar como a LR foi abordado nos mesmos; a Análise SWOT foi abordada em 2 

publicações. 
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Observa-se que a Análise de Dados possui o maior número de publicações, nessa classe entra 

levantamento de indicadores e outras aplicações cuja a metodologia não se enquadra em um 

método específico, portanto, decidiu-se realizar uma análise mais aprofundada das 

metodologias abordadas dentro dessa classe, mostrada na Figura 6.   

 

 

Figura 6: Distribuição das publicações classificadas como “Análise de Dados” (%) 

 

Fonte: Esta Pesquisa (2018) 

A Figura 6 apresenta a distribuição das publicações cuja a classificação se enquadrou na 

“Análise de Dados”, nota-se que há uma gama de diferentes metodologias, a principal delas, 

consistiu na Pesquisa Bibliográfica e Entrevistas, como no estudo de Koga et al. (2013) que 

utiliza ambas metodologias para avaliar o comportamento do consumidor em termos de 

descarte e reciclagem de celulares no Estado de São Paulo, cerca de 17 de artigos seguiram 

essa metodologia. Outra abordagem bastante utilizada foi a Análise Documental, que foi 

utilizada em cerca de 12 artigos. As demais representaram cerca de 2 ou 3 artigos cada, com 

exceção da análise documental e entrevistas que foram utilizadas em 6 publicações. Diante 

dos resultados obtidos a próxima seção apresenta as considerações finais desta pesquisa. 
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4. Considerações Finais 

A PNRS trouxe consigo importantes expectativas para gerenciamento de resíduos sólidos no 

Brasil. Desde as metas de extinção dos lixões, à inserção de conceitos importantes como os 

conceitos de responsabilidade compartilhada, acordos setoriais, dentre outros, ela veio a trazer 

um panorama mais representativo do que devemos almejar para a gestão dos resíduos em 

nosso país.  

Um dos conceitos mais significativos explorados pela lei consiste na Logística Reversa, 

regulamentada no artigo 33 da mesma. A LR veio como um instrumento da Política, mas mais 

importante veio como uma ferramenta de gestão empresarial.  Diante disso, esta pesquisa 

objetivou analisar as publicações abordando a LR no Brasil desde a publicação da PNRS em 

2010, para isso utilizou-se as bases SCOPUS e Web of Science para o levantamento do 

material.  

Analisando as publicações desses últimos 8 anos pode-se perceber que somente após 2015, 

tem-se visto a LR ser melhor explorada nas publicações. Com relação aos produtos cuja a lei 

determina implementação compulsória dos sistemas de LR, pode-se perceber que há um 

déficit de publicações abordando alguns produtos da lei, nota-se, portanto, que o foco 

principal das publicações gira em torno dos eletrônicos e componentes (e-waste ou WEEE). 

Observou-se que as publicações utilizaram diversas abordagens, incluindo proposição de 

modelos, análises do ciclo de vida, dentre outras, no entanto, notou-se que a maioria delas 

utilizou alguma forma de análise de dados, seja através de pesquisa bibliográfica ou análise de 

documentos, e menos comum, análises estatísticas.   

Esta pesquisa foi limitada, primeiramente, de acordo com a restrição das bases de dados 

utilizadas para seleção das publicações para análise, e, por último, conforme os critérios de 

busca atrelados às escolhas feitas pelos autores deste artigo. No entanto, a revisão da literatura 

efetuada apresenta uma visão holística das publicações associadas a LR no Brasil.  
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O Brasil, quando comparado à países como os EUA se encontra atrás no gerenciamento dos 

seus resíduos, especialmente desde que o mesmo possui legislações regulamentando nessa 

área que datam a década de 70, enquanto o Brasil fez o mesmo somente em 2010. Da mesma 

forma, comparado aos países da União Europeia, que possui práticas de gestão de resíduos 

progressivas, o mesmo se encontra em desvantagem. No entanto, é perceptível que, 

concretamente, houve um aumento significativo de publicações nos anos que sucedem a 

implantação da PNRS fortalecendo a premissa de que a mesma serviu como mola propulsora 

para a intensificação dos estudos envolvendo LR, e, consequentemente espera-se que a LR no 

Brasil se solidifique com o decorrer do tempo.  

Portanto, conclui-se, que através do levantamento da bibliografia realizado nesta pesquisa, 

pode-se analisar o panorama da LR no Brasil nos últimos anos, espera-se que com esta visão 

dos déficits encontrados na literatura possa impulsionar a mais trabalhos a serem 

desenvolvidos nessas lacunas.   
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