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RESUMO 
 

O presente trabalho buscou analisar os aspectos inerentes à importância do 
gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil com a finalidade de 
minimizarem-se os impactos ambientais. O mesmo teve como objetivo primário 
demonstrar a importância do gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil 
para a minimização dos impactos ambientais dela originados. Os objetivos 
secundários foram analisar a influência da construção civil no contexto econômico 
brasileiro, analisar a evolução nos conceitos de reciclagem e logística reversa e 
demonstrar os aspectos inerentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos oriundos 
da construção civil. Diante do referencial pesquisado, foi possível constatar que a 
reciclagem a logística reversa e o gerenciamento dos resíduos sólidos podem 
minimizar os riscos ambientais provenientes da construção civil por proporcionarem 
a redução na quantidade de materiais depostos no meio ambiente e por reduzir a 
extração de produtos para a fabricação destes materiais.  
 
Palavras-chave: Logística Reversa. Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. 
Construção Civil. 
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ABSTRACT 

 

The present work sought to analyze the aspects inherent in the importance of solid 
waste management in civil construction in order to minimize environmental impacts. 
The primary objective was to demonstrate the importance of solid waste 
management in construction to minimize environmental impacts. The secondary 
objectives were to analyze the influence of construction in the Brazilian economic 
context, to analyze the evolution in the concepts of recycling and reverse logistics, 
and to demonstrate the inherent aspects of solid waste management from civil 
construction. In view of the researched benchmark, it was possible to verify that the 
recycling of reverse logistics and the management of solid waste can minimize the 
environmental risks coming from civil construction by reducing the amount of 
deposited materials in the environment and reducing the extraction of products for 
the manufacture of these materials. 
 
Keywords: Reverse Logistics. Solid Waste Management. Construction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A construção civil é considerada como um setor da economia de grande 

importância, sendo responsável por grande volume de recursos, tanto para as 

empresas que exploram o segmento quanto em termos de tributos e geração de 

empregos. A mesma no Brasil é observada como um setor estratégico e que em 

alguns momentos passa a ocupar a liderança entre todos os segmentos 

econômicos. Todavia, alguns pontos relacionados à atividade são passíveis de 

análise, compreendendo a existência de mudanças ou adequações a serem feitas, 

voltando ao seu aprimoramento. Nesse contexto situa-se a questão da deposição 

dos resíduos sólidos dela provenientes, passando-se à importante análise sobre a 

necessidade de minimização dos riscos ambientais dela originados. 

Assim, a problemática a ser respondida pela pesquisa é: Considerando a 

construção civil como uma das áreas com maior potencial de geração de resíduos 

sólidos e as práticas vigentes, sob quais argumentos pode-se considerar que a 

reciclagem dos mesmos aliada à logística reversa pode contribuir para a 

minimização dos riscos ambientais oriundos desta atividade econômica? 

O objetivo primário do trabalho é demonstrar a importância do adequado 

gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil para a minimização dos 

impactos ambientais a ela atribuídos. Os objetivos secundários são analisar a 

influência da construção civil no contexto econômico brasileiro, considerando sua 

capacidade de produção de resíduos; analisar a evolução nos conceitos de 

reciclagem e logística reversa e demonstrar os aspectos inerentes ao gerenciamento 

dos resíduos sólidos oriundos da construção civil, considerando a legislação a 

respeito do tema. 

 A produção de resíduos na construção civil pode ser considerada como um 

componente gerador de grande impacto ambiental, sendo importante a análise a 

respeito da dimensão dos mesmos e das formas de se minimizarem tais impactos. 

Assim, a relevância do trabalho surge da quantidade significativa de resíduos 

produzidos pela construção civil, que indica a necessidade de metodologias 

eficientes, que passam a ser o objeto de investigação intrínseco aos objetivos da 

pesquisa. 
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A dimensão deste quantitativo enseja a adoção de medidas que possam 

minimizar os impactos da deposição de resíduos, tanto quanto o desenvolvimento de 

metodologias e técnicas que possam viabilizar a reciclagem dos mesmos. Assim, é 

necessário que sejam realizadas pesquisas voltadas a esta finalidade, 

compreendendo as especificidades deste importante setor da economia, cujo 

mercado abrange todas as regiões do país, com diferentes impactos ambientais, 

mas de igual importância econômica e social. 

O tipo de pesquisa realizado no presente trabalho foi uma revisão de 

literatura, na qual foi realizada consulta a livros, dissertações e em artigos científicos 

selecionados por meio busca nas bases de dados Scielo e outros sites voltados à 

Engenharia, por meio da pesquisa com as palavras-chave. O período dos artigos 

pesquisados foram os trabalhos publicados nos últimos 15 anos. As palavras-chave 

utilizadas na busca foram: Riscos ambientais, gerenciamento de resíduos sólidos, 

construção civil. 

O trabalho é composto de três capítulos, sendo que o primeiro analisa a 

influência da construção civil no contexto socioeconômico brasileiro. No segundo 

capítulo analisar-se-á a evolução nos conceitos de reciclagem e logística reversa e o 

terceiro busca demonstrar os aspectos inerentes ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos oriundos da construção civil. 
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2 A CONSTRUÇÃO CIVIL NO CENÁRIO SOCIOECONÔMICO NACIONAL 

 

 

A história da construção civil no Brasil possui antecedentes documentais que 

se situam no século XVII, sendo o manuscrito denominado “Declarações de Obras”, 

datado de 1684 e escrito por Frei Bernardo de São Bento, um dos exemplos mais 

conhecidos quanto à essa anterioridade. No documento são trazidos alguns dos 

processos técnicos empregados da obra de um mosteiro no Rio de Janeiro, 

descrevendo também os obstáculos encontrados e a forma como os mesmos foram 

vencidos (RIBEIRO, 2011).  

O mesmo poderia ser denominado como um diário de obras, já que descreve 

passo a passo a dinâmica da execução da obra. A esse documento sucederam os 

trabalhos escritos voltados à “Arquitetura militar e fortificação moderna”, de 1743, 

além dos escritos das aulas de Engenharia Militar na Bahia, nos anos de 1778 e 

1779. No entanto, estes últimos se limitam à questão das ilustrações de ótima 

qualidade, sem se aproximar dos elementos inerentes à prática construtiva 

(RIBEIRO, 2011). 

Já no século XIX, em 1812, foi editado o “Manual do engenheiro ou elementos 

de geometria prática, de fortificação de campanha”, voltado a demonstrar a 

variedade de técnicas de arquitetura, possuindo um aspecto mais cultural que 

estritamente prático. No entanto, o mesmo serve como referencial acerca da 

aproximação entre as práticas portuguesas e outros estilos, que formaram o 

conjunto de técnicas que viria a nortear a construção no Brasil. Esta, no entanto, 

somente intensificou sua atuação e passou a adquirir maior identidade a partir do II 

Império, com a constituição da classe de engenheiros civis no país (RIBEIRO, 2011).  

Conforme Carvalho (2002), ocorreu nessa época a desmilitarização do ensino 

de Engenharia, com fundação da Escola Central, em 1858, sendo esta sucedida 

pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, depois de Minas Gerais, de São Paulo e 

de Salvador, nessa ordem. A partir desse desenvolvimento, a engenharia no Brasil 

passou a adotar um caráter mais científico e menos regionalizado, tendo se 

desenvolvido gradativamente, com o crescimento da oferta de cursos de nível 

técnico e superior, voltando-se a acompanhar a crescente demanda oriunda do 

crescimento populacional do país. 

Hodiernamente observa-se a construção civil se apresenta como um dos 
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principais segmentos da economia. A mesma é formada por uma ampla cadeia 

produtiva que incorpora setores como empreiteiros, escritórios de engenharia, 

projetos arquitetônicos, fios e cabos, equipamentos mecânicos e elétricos, plásticos, 

madeira, cerâmica, vidro, cobre, siderurgia do aço e mineração (MELLO, 2007). Os 

setores se caracterizam pelo variado grau de complexidade em suas atividades, com 

uma grande variedade de produtos e serviços, sendo um setor muito heterogêneo 

também quanto às ocupações e categorias profissionais que se inserem no mesmo. 

A participação da construção civil no Produto Interno Bruto Brasileiro é bastante 

significativa, sendo que de acordo com dados de 2005, os mesmos eram 

distribuídos conforme a Tabela 1: 

 

Tabela 1– A participação dos negócios da construção civil no PIB em 2005 

ATIVIDADE PARTICIPAÇÃO 

Construções 5,2% 

Máquinas e equipamentos 0,2% 

Materiais de construção 4,6% 

Outros materiais 0,8% 

Serviços em geral 0,5% 

Fonte: FIESP (2005 apud MELLO; AMORIM, 2009) 

 

De acordo com o Sebrae (2005), a chamada Indústria da Construção Civil é 

dividida em três subsetores, que são o de materiais de construção, o de edificação e 

o de construções pesadas. Outra classificação também adotada é a que subdivide o 

setor em edificações, construção pesada e montagem industrial. 

Mello e Amorim (2009) caracterizam o setor da construção civil no Brasil 

como uma área de desempenho aquém do apresentado, por exemplo, nos Estados 

Unidos e na União Europeia. Esses resultados inferiores são atribuídos ao pouco 

desenvolvimento tecnológico do setor, definido pelo baixo número de patentes 

registradas. Amorim (2008) afirma que a baixa produtividade pode ser relacionada 

também à alta incidência de tributos e encargos, pela pouca utilização de 

equipamentos que possibilitem a melhoria na produtividade, pela baixa utilização da 

tecnologia da informação, pelo quadro regulatório deficiente e burocrático, pela falta 

de conformidade e padronização dos materiais e pela desatualização e baixa 

qualificação da mão de obra. 
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Sua capacidade de geração de empregos é de importante consideração 

nesse contexto, verificando-se principalmente que um crescimento significativo 

desse setor em 2010, quando passou a ocupar a liderança entre os demais setores, 

seguido pelo setor extrativista mineral. Esse aumento foi motivado principalmente 

pela implantação do Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa Minha 

Casa, Minha Vida (BRASIL, 2011).  

De acordo com Lúcio (2015), a partir de 2015 ocorreram mudanças no 

mercado de trabalho, resultando no aumento da informalidade e também do 

desemprego. Somam-se a estas ocorrências a precarização das relações e 

condições para o exercício laboral, trazendo resultados no setor da construção civil 

que, à época, representava a principal fonte de emprego no Brasil. 

Para Gonçalves Jr. et al. (2014), o Programa Minha Casa, Minha Vida fez 

com que a construção civil se tornasse mais dinâmica devido à matriz insumo-

produto, aumentando o volume de impostos, de rendimentos, de pessoas 

empregadas e no tocante à produtividade. No período foram criados cerca de sete 

milhões de empregos indiretos e diretos, trazendo um aumento de 6% do Produto 

Interno Bruto em valores referentes ao ano de 2010. Outro ponto importante é que 

aproximadamente 16% do valor dos subsídios concedidos nos contratos de 

financiamento do Minha Casa, Minha Vida deveriam retornar aos cofres públicos. 

Observa-se que em uma economia subdesenvolvida, o segmento que mais 

gera empregos é a construção civil, seguida pelo comércio e pela indústria extrativa 

mineral. Carleial (2015) explica que a estrutura salarial é formada por trabalhadores 

com ganhos limitados a dois salários mínimos mensais e que esse maior aporte de 

mão de obra é resultante do arrefecimento da industrialização no Brasil, que vem 

sendo observado desde 1980, o que explica o predomínio do setor terciário no 

mercado e na geração de empregos. 

Outro ponto de importante análise diz respeito ao fato de que maioria dos 

trabalhadores da construção civil não possui qualquer tipo de qualificação prévia, 

inclusive, boa parte daqueles que conseguem melhorar sua condição funcional, o 

fazem por meio de promoções gradativas, onde muitos trabalhadores chegam a 

posições de liderança e grande responsabilidade sem se apropriarem de 

conhecimentos relacionados à segurança ou mesmo à liderança, já que muitos 

acidentes não são causados pela falta na disponibilização dos equipamentos, mas 

do uso inadequado dos mesmos (OLIVEIRA, 2003). 
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A precariedade da forma de execução do trabalho em muitos 

empreendimentos da construção civil faz com que a segurança do trabalhador seja 

colocada em plano inferior, em favor de aspectos como o lucro, a economia e a 

celeridade na prestação dos serviços. Compreende-se a existência de uma prática 

das construtoras, com o objetivo de reduzir o custo do trabalho e maximizar a 

eficácia produtiva, que implantam medidas de descentralização de tarefas, em 

condições precárias e menos protegidas, criando um segundo mercado de trabalho 

sem direitos trabalhistas e previdenciários, onde os riscos de acidentes de trabalho e 

doenças profissionais tornam-se ainda maiores para os terceirizados formais, para 

os trabalhadores informais e para os biscateiros (OLIVEIRA, 2004). 

Segundo Reis (2017), apesar de a construção civil ser um dos setores que 

mais geram empregos, ele também é onde os reflexos da crise econômica mais se 

manifestam. Geralmente, conforme a autora, a redução nos investimentos em 

infraestrutura tem reflexos diretos na diminuição dos níveis de emprego e do 

desenvolvimento das empresas que atuam nesse setor. Outro ponto importante a 

ser destacado no contexto da construção civil é sua grande capacidade de produção 

de resíduos sólidos, degradando o meio-ambiente. 

A gestão dos resíduos sólidos é uma importante atribuição no contexto 

empresarial, de onde não se subtrai o setor da construção civil, que se apresenta 

como a área que mais contribui para a degradação ambiental. Nesse aspecto, surge 

a importância da observação de conceitos inerentes à sustentabilidade e à 

responsabilidade social ambiental. A sustentabilidade pode ser considerada, numa 

visão holística, como toda ação voltada à manutenção das condições energéticas, 

físico-químicas e informacionais que sustentam os seres de modo geral (BOFF, 

2012).  

A partir destas afirmações, fica superada a visão do homem como elemento 

central do universo, sendo esta até então predominante, para uma visão abrangente, 

holística, onde todos os elementos vivos e não-vivos têm importância. Desse modo, 

conforme Boff (2012), a sustentabilidade indica a capacidade para conservação do 

capital natural, possibilitando que o mesmo se refaça mesmo que com a contribuição 

do gênio humano, sendo enriquecido para as gerações futuras. 

Pode-se sintetizar as afirmações a respeito da gestão ambiental 

compreendendo-a como importante prática, que ocupa o centro das discussões nos 

diversos contextos, sob diferentes abordagens, e que outrora mantida num plano 
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inferior nas discussões, ocupa lugar destacado e se mostra até mesmo como 

elemento de competitividade (BRUNS, 2006). 

Observa-se que os conceitos relacionados à sustentabilidade, como 

reciclagem e logística reversa também se tornam cada vez mais difundidos no 

âmbito da construção civil. De acordo com Baptista Jr. e Romanel (2013): 

 

É na concepção e elaboração do projeto que funções, ambientação, 
especificações, métodos construtivos e de tratamento de resíduos devem 
ser criteriosamente estudados para minimizar o impacto ambiental da 
construção e assegurar níveis adequados de sustentabilidade (BAPTISTA 
JR.; ROMANEL, 2013, p. 29) 

 

Desse modo, constata-se que o vínculo entre o projeto e a atenção aos 

objetivos relacionados à preservação ambiental é de essencial observação para que 

sejam atendidos tais princípios, compreendendo que o estudo do impacto ambiental 

da construção avalia o período de execução da obra, mas que a análise acerca da 

sustentabilidade leva em conta inclusive os impactos do imóvel ocupado.  

De acordo com Salles (2013), internacionalmente cerca de 40% a 75% dos 

recursos naturais existentes são consumidos pelo setor da construção civil, sendo 

que no Brasil, considerando os resíduos da indústria, o setor gera aproximadamente 

um quarto do total. A autora observa também que a cadeia produtiva da construção 

possui grande influência na emissão de carbono, sendo que as construções são 

responsáveis por até 30% destas emissões e por até 40% do consumo mundial de 

energia. Entretanto, no Brasil as iniciativas sustentáveis adquirem gradativamente 

mais espaço, sendo que o país possui a 4ª posição em empreendimentos dotados 

das condições para obterem certificações ambientais no mundo. 

Segundo Vechi, Gallardo e Teixeira (2016), as maiores empresas do setor da 

construção civil, seja por atenção ao mercado ou às exigências legais, passaram a 

integrar de modo contínuo a variável em suas atividades, fazendo com tais 

exigências passem também para seus fornecedores, que passam a ter compromisso 

com uma agenda ambiental mínima.  

Desse modo, as empresas que fazem parte desse segmento, conforme Sakr 

et al. (2010), passarão a enfrentar grandes obstáculos no caso de não atender às 

perspectivas tanto legais quanto do mercado, considerando que esse setor é 

estratégico na geração de recursos, como também se apresenta desse modo para a 

produção de resíduos e degradação do meio-ambiente.  
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Nesse contexto, Lundberg et al. (2007), afirmam que a implantação de um 

sistema de gestão ambiental carece de vasta inserção no ambiente em que se 

insere, sendo que as fases são consideradas desde os processos ligados à extração 

de recursos no meio-ambiente e terraplenagem até as fases onde são efetivamente 

produzidos os resíduos sólidos e depositados no mesmo. Desse modo, o sistema de 

gestão ambiental pode ser definido como o grupo de atividades operacionais e 

administrativas realizadas pela empresa, voltadas à abordagem dos problemas 

ambientais oriundos de sua atuação, buscando a redução da deflagração destes 

problemas. Entre as atividades que compõem o sistema citado, incluem-se as ações 

relacionadas à reciclagem e à logística reversa, objeto de estudo do próximo 

capítulo. 
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3 RECICLAGEM E LOGÍSTICA REVERSA 

 

 A reciclagem e a logística reversa são práticas que conquistam cada vez mais 

espaço no contexto da construção civil. Observa-se que as mesmas são 

componentes de um sistema que se integra também a outras áreas produtivas, pois 

diz respeito à preservação do meio-ambiente e dos recursos naturais por meio do 

uso racional dos mesmos.  

 

3.1 A LOGÍSTICA REVERSA 

 

A logística reversa é a área da logística empresarial que exerce o controle, a 

operação e o planejamento do fluxo e das informações logísticas a ela atinentes, do 

retorno do que for comercializado em caráter de pós-venda e pós-consumo ao ciclo 

produtivo e ao ciclo de negócios. Esta atividade pode ser realizada por meio dos 

canais de distribuição reversos, trazendo aos mesmos valores de diversas origens, 

onde se destacam os relacionados à imagem corporativa, lógicos, legais, ecológicos 

e econômicos (LEITE, 2005). Na Figura 1 pode-se observar o desenho esquemático 

da logística reversa. 

 

Figura 1 – Esquema da Logística Reversa 

 

Fonte: Modern Logistics (2018) 

 

A partir da Figura 1 é possível observar a inter-relação de todos os 

componentes da cadeia produtiva voltando-se para a logística reversa, ou seja, a 
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soma da participação década setor na efetivação das atividades. Conforme a 

Modern Logistics (2018), o planejamento, a implementação e a execução do controle 

do fluxo de matérias-primas, do estoque em processo e também dos produtos 

acabados, voltando-se à recaptura de valor, se encontra dividido em dois grupos, 

que são as embalagens e os produtos. Com relação às embalagens, o fluxo reverso 

ocorre em função da reutilização das mesmas ou das restrições ambientais. Quanto 

aos produtos, o fluxo reverso ocorre pela necessidade de retorno dos clientes, de 

reciclagem ou de reparo. 

A logística reversa possui sua caracterização legal determinada pela Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010. A mesma define que a logística reversa é o 

conjunto de meios, procedimentos e ações voltados à viabilização da coleta e 

restituição dos resíduos sólidos ao ciclo produtivo para reaproveitamento em seu 

segmento ou em outros que tenham a destinação final adequada ambientalmente 

(BRASIL, 2010). 

Segundo Thode Filho (2015), a logística reversa pode ser definida como 

sendo um fluxo de produtos que se inicia no momento em que é gerada a 

necessidade de atendimento de um produto até sua chegada ao cliente que estará 

aguardando sua chegada. É importante compreender que a legislação somente terá 

eficácia diante da atuação de diversos componentes envolvidos, de planejamento 

técnico e dos recursos ambientais e humanos para a sua efetivação. 

De acordo com Jacobi e Besen (2011), a gestão e a disposição inadequada 

dos resíduos sólidos provocam impactos socioambientais diversos, como a 

contribuição para a poluição do ar e proliferação de vetores de doenças nos centros 

urbanos e catação em condições insalubres nas ruas, inclusive nas áreas de 

disposição final, a degradação do solo, os danos aos corpos d’água e aos 

mananciais e a intensificação de enchentes. 

 Adlmaier e Selito (2007) afirmam que as atividades de logística reversa 

correspondem ao processamento do retorno de mercadorias por danos, a 

sazonalidade, a reestocagem, os salvados, recall, ou excesso de estoque; a 

reciclagem ou reutilização de embalagens; recondicionamento ou remanufatura de 

produtos; e o descarte de equipamentos obsoletos; bem como o controle de 

materiais perigosos ou recuperação de patrimônio. 

 Mesmo que o processo de Logística Reversa não depende somente das 

organizações empresariais, a responsabilidade por elas é bem definida na Política 
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Nacional de Resíduos Sólidos, sendo necessária a efetividade na implantação do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. As atividades relacionadas à logística 

sofrem interferência dos agentes, que são as empresas e indivíduos por meio de 

seus objetivos. Diante dessa observação, o processo de Logística Reversa pode ser 

definido como integrador de intenções e ações com a participação dos indivíduos 

que podem trazer sua contribuição ao se desfazerem ou reutilizarem os produtos 

que apresentaram algum defeito ou que podem ser reaproveitados para outras 

finalidades (AASTRUP; HALLDÓRSOON, 2008). 

 Conforme Oliveira Neto et al. (2014), a Logística Reversa indica a 

necessidade de que seja analisado do canal de distribuição e retorno de 

embalagens, observando que é por meio dessa cadeia de fornecimento que o 

produto se torna disponível para o consumidor final e posteriormente retorna. 

Segundo o Decreto nº 7.404/2010 (BRASIL, 2010), os sistemas de logística reversa 

serão implementados e operacionalizados por meio dos seguintes instrumentos:     

 

I Regulamento expedido pelo Poder Público:  

 

Nesse caso, a logística reversa poderá ser implantada diretamente por 

regulamento, veiculado por decreto editado pelo Poder Executivo.  Antes da edição 

do regulamento, o Comitê Orientador deverá avaliar a viabilidade técnica e 

econômica da logística reversa. Os sistemas de logística reversa estabelecidos 

diretamente por decreto deverão ainda ser precedidos de consulta pública. 

Atualmente, existem alguns acordos setoriais vigentes, nas cadeias relacionadas a 

seguir: 

 Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes. 

 Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz 

Mista. 

 Embalagens em Geral. 

 Produtos Eletroeletrônicos e seus Componentes. 

 Medicamentos. (SINIR, 2017) 

II Acordos setoriais 

Os acordos setoriais representam atos de caráter contratual, estabelecidos 

entre os fabricantes, comerciantes, distribuidores ou importadores e o Poder Público, 

tendo como objetivo a implantação de um modelo onde todos os integrantes da 



20 
 

cadeia produtiva sejam corresponsáveis pelo ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 

2010). 

O Acordo setorial no setor de resíduos sólidos tem ligação estreita com o 

conceito de Economia Circular, cuja principal finalidade é agregar todos os agentes 

responsáveis pelo fornecimento de matéria prima, fabricação, comercialização e 

destinação final de um ou mais determinados produtos para juntos buscarem uma 

solução sustentável para o ciclo de vida dos produtos, contribuindo assim para um 

sistema de produção e consumo sustentável. Para atenção a estes objetivos, os 

agentes responsáveis devem se preocupar em fabricar produtos com desenhos que 

não necessitem de demasiada matéria prima e quando descartados, o material do 

que foi fabricado possa ser de preferência totalmente reaproveitando (MACHADO, 

2014). 

Os acordos setoriais no Brasil são coordenados pelo Governo Federal através 

de chamamentos públicos. Contudo, os agentes envolvidos, por exemplo, com a 

obrigatoriedade de implantação do sistema de logística reversa não precisam 

esperar pelo Governo Federal para se organizar podendo começar o processo e 

posteriormente procurar os agentes públicos. O primeiro acordo setorial assinado 

desde a sanção da Lei 12.305 em 2010 foi para fabricantes, importadores, 

distribuidores ou comerciantes de Óleos lubrificantes embalados no dia 19/12/2012 

(BRASIL, 2012).  

III Termos de compromisso 

O Poder Público pode promover a celebração de termos de compromisso com 

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes objetivando o 

estabelecimento do sistema de logística reversa:   

 I - Nas hipóteses em que não houver em uma mesma área de abrangência, 

acordo setorial ou regulamento específico, consoante o estabelecido no 

Decreto nº 7.404/2010; ou  

 II - Para a fixação de compromissos e metas mais exigentes que o previsto 

em acordo setorial ou regulamento. (BRASIL, 2010).   

Os termos de compromisso adquirem eficácia desde sua homologação, por 

parte do órgão ambiental competente do Sisnama e conforme a abrangência do 

mesmo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que a implantação da 

logística reversa deve ocorrer por meio de acordo setorial entre os componentes 

públicos e econômicos, tendo como meta o compartilhamento da responsabilidade 



21 
 

pelo ciclo de vida do produto. Cabe ao Poder Público o incentivo e a disponibilização 

de meio para que ocorra a coleta de resíduos de forma seletiva (BRASIL, 2010). 

 

3.2 A RECICLAGEM 
 

 A reciclagem de materiais representa uma importante contribuição para a 

preservação ambiental. Considerando-se a economia de matéria-prima e de energia, 

observa-se que os ganhos relacionados à reciclagem de materiais são relevantes 

para a análise de todas as outras iniciativas relacionadas à sustentabilidade. A 

sustentabilidade pode ser compreendida, no contexto empresarial brasileiro, como 

um importante componente relacionado à competitividade empresarial, onde são 

apresentadas e executadas propostas, por parte das organizações, voltando-se para 

atenção aos preceitos a ela inerentes. Um importante documento emitido pelas 

organizações é o relatório de sustentabilidade. O mesmo tem por objeto a 

demonstração dos resultados ambientais, sociais e econômicos das empresas. Tais 

resultados geralmente apresentam os avanços na política ambiental das 

organizações, podendo demonstrar as dimensões meio-ambiente, pessoas e 

desempenho econômico (VALLOUREC, 2014). 

Segundo a Vale (2017), a sustentabilidade é um componente essencial para 

que a empresa possa gerar valor para as comunidades vizinhas, sendo este um 

objetivo da companhia. A empresa considera que o desempenho financeiro se 

apresenta como componente essencial para a empresa, mas que não se apresenta 

como única necessidade. A mesma implantou mudanças na área da 

sustentabilidade, com destaque para o Capital Social e para o Capital Natural. A 

sustentabilidade, segundo a empresa, extrapola valores econômicos e monetários, 

permeando o processo decisório para que a organização possa efetivamente 

contribuir para a sociedade. 

A reciclagem de plásticos, de papel, de pneus e a utilização de paletes, 

segundo Coltro, Gasparino e Queiroz (2008), é uma importante atividade que tem na 

logística reversa uma de suas etapas.  

 Conforme Coltro, Gasparino e Queiroz (2008), entre dos materiais mais 

reciclados se encontram os materiais plásticos, que possuem diversas 

aplicabilidades, com seis materiais predominantes no mercado. A coleta desses 

materiais é uma importante atividade econômica, principalmente nos grandes 
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centros, sendo que a incorporação da mesma à cadeia produtiva proporciona 

diversas vantagens, destacando-se a citada contribuição econômica, que se traduz 

na geração de lucro para as empresas e de empregos, e na preservação ambiental.  

 

Enquanto a racionalidade econômica exige a quantificação da relação 
custo-benefício dos diferentes modos de tratamento dos resíduos, as 
externalidades positivas da reciclagem sobre o meio ambiente e a 
sociedade são frequentemente ignoradas na contabilidade tradicional dos 
prós e dos contras da gestão de resíduos. A minimização da geração de lixo 
e a reciclagem evitam a poluição ao mesmo tempo em que diminuem a 
pressão sobre a extração de matérias-primas diretamente na natureza. Por 
sua vez, o impacto econômico da reciclagem poucas vezes é estimado em 
termos de seus efeitos diretos, sobre as indústrias recicladoras, e também 
efeitos indiretos, sobre o conjunto das demais atividades econômicas 
(RIBEIRO et al., 2014).  

 

No contexto das atividades de reciclagem, pode-se conferir um destaque aos 

materiais plásticos. Todos eles podem ser aplicados ao processo de reciclagem 

mecânica, mas a reciclagem denominada como energética, onde se utiliza o valor 

calorífico dos resíduos plásticos, também se apresentam como opção de utilização 

quando a reciclagem mecânica não é viável por motivos econômicos ou técnicos. Os 

mesmos são classificados de acordo com a natureza de suas resinas. 

 
 

Figura 2 – Símbolos de Identificação dos Materiais Plásticos 

 

Fonte: Coltro, Gasparino e Queiroz (2008)  

 

 Os símbolos indicados na Figura 2 são definidos pela norma ABNT NBR 

13230. Conforme Coltro, Gasparino e Queiroz (2008), os exemplos de aplicação das 

resinas plásticas podem ser conhecidos na Figura 3: 
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Figura 3 – Exemplos de aplicação e de reciclagem de resinas plásticas 

 

Fonte: Coltro, Gasparino e Queiroz (2008) 

 

Os exemplos trazidos na Figura 3 são exclusivamente de materiais plásticos, 

podendo-se compreender que diversos outros materiais são passíveis de 

reciclagem, como a madeira, o papel e a borracha. Ainda no contexto das iniciativas 

voltadas à Logística Reversa e à reciclagem de materiais, pode-se considerar que as 

mesmas se constituem como fomento aos chamados empregos verdes.  

De acordo com Sugahara (2010), os empregos verdes são as profissões que 

promovem o progresso econômico e, ao mesmo tempo, contribuem para o resgate 

da qualidade ambiental. Os mesmos compreendem as ocupações que contribuem 

para a proteção da flora e da fauna, além de contribuírem para a economia de 

energia, de água e dos demais recursos naturais. 

As definições vão ao encontro da afirmação de Almeida (2012), que afirma 

que o emprego verde, que tem sua gênese na economia verde, busca a 

reorientação da economia mundial em busca de investimentos em tecnologias 

limpas.  

Investimentos em energia limpa, transporte sustentável, florestas e 
agricultura ecologicamente amiga do meio ambiente são essenciais para 
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atingir as metas internacionalmente acordadas de redução da pobreza. [...] 
A degradação ambiental está tornando mais difícil para os governos 
atingirem os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, como a melhoria da 
saúde materna, o fornecimento de água potável e o combate à pobreza e a 
fome. No entanto, alguns países e comunidades estão descobrindo que as 
melhoras ambientais (catalisadas por decisões políticas deliberadas), 
investimentos inteligentes e parcerias no setor privado podem representar 
uma grande parte da solução.   (SPEISKI, 2010) 

 

De acordo com Veloso (2012), nas próximas décadas devem ser gerados de 

15 a 60 milhões de empregos verdes, sendo que em 2012 já existiam no Brasil 

aproximadamente três milhões de empregos dessa natureza, o que corresponde a 

7% das ocupações formais no país.  

No entanto, conforme Veloso (2012), a geração de empregos verdes revela 

vários problemas, como os identificados na indústria do etanol, considerando que a 

ONU indica que, dos 690 mil brasileiros empregados no setor, 7% são analfabetos. 

De acordo com Nick Nutall, porta-voz do Programa das Nações Unidas para o meio-

ambiente, um trabalho voltado à reciclagem de resíduos, mas que expõe o 

trabalhador a gases tóxicos beneficia apenas o ambiente, mas, no tocante à saúde e 

segurança, não pode ser definido como uma atividade sustentável” (VELOSO, 

2012). 

Conforme Young (2007), tanto o setor público quanto o setor privado 

oferecem empregos verdes. Quanto ao setor privado, a regulamentação ambiental e 

a busca das organizações por melhorias sua gestão, carecem da qualificação de 

trabalhadores qualificados para as áreas de gestão ambiental. O Eurostat é o 

Gabinete de Estatísticas da União Europeia voltado à classificação dos empregos 

verdes. A entidade determina a existência de nove classes ambientais, que podem 

ser identificadas no Quadro 1: 

Quadro 1 – As classes ambientais 
Proteção da qualidade do ar e 
do clima 

Gestão de resíduos Redução de ruídos e vibrações 
(excluindo proteção no local de 
trabalho) 

Gestão de águas Proteção e remediação do solo 
e de águas subterrâneas e 
superficiais 

Proteção 
da Biodiversidade e Paisagens 

Proteção contra radiação 
(excluindo segurança externa) 

Pesquisa e desenvolvimento Outras atividades de proteção 
ao meio ambiente 

Fonte: Eurostat (2009) 

 

A partir dessas categorias, pode-se considerar a abrangência do conceito de 

emprego verde e se justificar as perspectivas favoráveis com relação à sua geração 
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nos próximos anos, observando que a diversidade de enquadramentos indica 

também a variedade de tipos de empregos nos segmentos econômicos específicos. 

Especificamente no tocante à reciclagem e à Logística Reversa, pode-se 

compreender que as ocupações se enquadram predominantemente na gestão de 

resíduos, mas de modo indireto possui reflexos em todas as demais áreas.  

No próximo capítulo serão analisados os aspectos inerentes ao 

gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil, observando as 

especificidades do mesmo e sua relevância. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

4 O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
 

 O gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil se incorpora às 

ações relacionadas à sustentabilidade e à responsabilidade social ambiental. No 

caminho em busca da sustentabilidade da construção civil, a mudança de paradigma 

nos países em desenvolvimento é fundamental, pois estes países respondem juntos 

por 23% do volume mundial de construções e esse número só tende a aumentar. 

(CAVALCANTI, 2003). 

 Considera-se que a adoção de práticas de construção sustentáveis possui 

diversas vantagens além da própria sustentabilidade, que atingem à sociedade de 

modo geral. As características das mesmas, com suas vantagens e desvantagens, 

podem ser observadas na Figura 4: 

 

Figura 4 – Características das edificações sustentáveis 

 

Fonte: Sustentarqui (2014) 
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Conforme Blumeschein (2004), a sustentabilidade de uma construção também está 

diretamente ligada à sua durabilidade e à sua capacidade de sobreviver 

adequadamente ao longo do tempo, referindo-se à maneira com que ela responde 

às condições de poluição do ar, do solo e da água e aos impactos no meio ambiente 

em geral. Nesse aspecto, deve-se observar o conceito de construção sustentável, 

que é aquela que possibilita o enfrentamento às dificuldades e a propositura de 

soluções para os principais problemas ambientais, sem abdicar da utilização da 

tecnologia ou da construção de obras que atendam aos interesses da sociedade.  

 No âmbito da Engenharia Civil, o volume de resíduos gerados, principalmente 

nas obras de maior porte, faz com que seja essencial a análise a respeito do 

gerenciamento dos mesmos. De acordo com Nagali (2014), a construção civil, nos 

moldes como é executada no Brasil, surge como grande geradora de resíduos, 

sendo que esta produção elevada ocorre tanto na construção quanto na demolição 

de edificações, com diversos tipos de resíduos que, conforme a Resolução 307 do 

Conama, são classificados como RCC (BRASIL, 2002). 

 A Resolução traz importantes definições a respeito dos resíduos sólidos, 

conforme pode ser observado no Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Definições determinadas pela Resolução 307 do Conama 

Resíduos da construção civil São os resíduos oriundos de construções, 
reformas, reparos e demolições de obras de 
construção civil, bem como os que resultam do 
processo de preparação e escavação de 
terrenos. São exemplos de resíduos da 
construção civil os tijolos, os blocos cerâmicos, 
concreto em geral, solos, rochas, metais, 
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, 
forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 
asfáltico, vidros, os plásticos, as tubulações e a 
fiação elétrica.  

Geradores São as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas, responsáveis pelas ações geradoras 
dos resíduos definidos pela presente 
Resolução. 

Transportadores São as pessoas físicas ou jurídicas, que se 
encarregam da coleta e do transporte dos 
resíduos no percurso entre as fontes geradoras 
e as áreas de destinação dos mesmos. 

Agregado reciclado É o material em forma de grãos que provém do 
beneficiamento de resíduos de construção. 
Esse material, para assim se caracterizar, deve 
apresentar características técnicas para a 
aplicação em obras de edificação, de 
infraestrutura, em aterros sanitários ou outras 
obras de engenharia 
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Gerenciamento de resíduos Representa o sistema de gestão que tem como 

objetivo reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, 

onde se insere o planejamento, a definição de 

responsabilidades, práticas, procedimentos e 

recursos para o desenvolvimento e a 

implementação das ações necessárias para o 

cumprimento das etapas indicadas. 

Reutilização Consiste na reaplicação de um resíduo sem que 

ocorra a transformação do mesmo; 

Reciclagem Reaproveitamento de um resíduo submetido à 

transformação; 

Beneficiamento Submissão de um resíduo a operações ou 

processos que busquem tornar o mesmo apto à 

utilização como matéria-prima ou produto; 

Aterro de resíduos classe A de reservação de 

material para usos futuros 

Área adequada onde serão empregadas 

técnicas de destinação de resíduos da 

construção civil classe A no solo, buscando a 

reservação de materiais segregados de forma a 

possibilitar seu uso futuro ou futura utilização da 

área; 

Área de transbordo e triagem de resíduos da 

construção civil e resíduos volumosos 

Área voltada ao recebimento de resíduos da 

construção civil e resíduos volumosos, para 

triagem, armazenamento temporário dos 

materiais segregados, eventual transformação e 

posterior remoção para destinação adequada; 

Gerenciamento de resíduos sólidos O mesmo ocorre em atenção à Lei nº 12.305, 

de 2 de agosto de 2010, por meio de ações 

exercidas de forma direta ou indireta nas etapas 

de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de 

acordo com plano municipal de gestão integrada 

de resíduos sólidos ou com plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos 

Gestão integrada de resíduos sólidos Ações que buscam soluções para os resíduos 

sólidos, de forma a considerar as dimensões 

política, econômica, ambiental, cultural e social, 

com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável. 
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Fonte: Brasil (2002) 

  

 Os resíduos possuem a classificação conforme suas características 

específicas, que levam em consideração aspectos relacionados à capacidade de 

reciclagem ou de reutilização, os riscos proporcionados e sua origem. No Quadro 3 

pode-se identificar as classes dos resíduos e suas características.  

  

Quadro 3- Classes de Resíduos 

 

Fonte: Multilix (2018) 

 
 
 Deve-se considerar que a Resolução Conama nº 348/2004 incluiu na lista dos 

resíduos de classe D os resíduos do amianto. Outra mudança trazida foi a respeito 

da classificação dos resíduos do gesso, que passaram da classe C para a classe B, 

passando a ser considerados como resíduos recicláveis. 

 Conforme Nagalli (2014), faz-se necessária a distinção entre o gerenciamento 

e a gestão dos resíduos sólidos da construção civil. Segundo o autor, a gestão pode 

ser compreendida como um processo amplo, formado por políticas públicas, 

regulamentos e leis que norteiam a atividade dos responsáveis pelo setor. O 

gerenciamento se ocupa da atividade diretamente ligada aos resíduos, envolvendo 

as ações relacionadas aos construtores e empreendedores buscando gerir, antever 

e controlar a manipulação dos resíduos nas obras.  
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 O autor dimensiona a produção de resíduos sólidos na construção civil 

brasileira por meio do exemplo de Curitiba, onde cerca de 600 caçambas de 

resíduos são geradas diariamente, o que equivale a aproximadamente 48% do total 

gerado na cidade. Em 2012, foram coletadas mais de 35 milhões de toneladas de 

dos resíduos sólidos da construção civil pelos municípios brasileiros (NAGALLI, 

2014).  

 O Plano Nacional de Resíduos Sólidos determinou que até o ano de 2027 

todas as regiões deverão estar aptas a eliminar os bota-foras, que são áreas de 

deposição irregular dos resíduos, bem como deverão reciclar os resíduos produzidos 

utilizando-se de áreas de recuperação (NAGALLI, 2014).  

 

O paradigma tecnológico vigente nesta cadeia adota, ainda, a lógica que 
insiste em desconhecer seus impactos no meio ambiente e assume que os 
recursos naturais, que usa e o meio ambiente onde deposita seus resíduos, 
fazem parte da infinita riqueza doada pela natureza. Entretanto, este 
trabalho foi um veículo para evidenciar que o contexto no âmbito das 
empresas construtoras, apresenta-se propício a perceber a necessidade de 
mudanças e, sobretudo, a aceitar em implementá-las (BLUMENSCHEIN, 
2004). 

 

 Considera-se a existência de uma hierarquia no sistema de geração de 

resíduos, onde, numa observação descendente, identificar a ordem de relevância de 

cada um dos procedimentos relacionados aos mesmos, como pode ser observado 

na Figura 5: 

 

Figura 5 – Hierarquia do Sistema de Geração de Resíduos 

 

Fonte: Fagundes; Silva; Mello (2014) 
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 De acordo com Bertéli e Pessin (2009 apud FAGUNDES; SILVA; MELLO, 

2014), a estratégia denominada Produção Mais Limpa pode possibilitar às empresas 

a minimização dos problemas ambientais, bem como criar oportunidades de 

negócio. Abreviada em Produção P+L, essa metodologia designa medidas 

preventivas, consistindo na aplicação de estratégias contínuas de cunho ambiental, 

de modo integrado, voltando-se aos processos, serviços e produtos, com a 

finalidade de aprimorar a eficiência global e minimizar os riscos ao meio-ambiente e 

às pessoas. 

 

[...] a aplicação contínua de uma estratégia econômica, ambiental e 
tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a 
eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, através da não-
geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados em um processo 
produtivo. Produção Mais Limpa também pode ser chamada de Prevenção 
da Poluição, já que as técnicas utilizadas são basicamente as mesmas”. 
(FERNANDES et. al., 2001) 

 

 Werner, Bacarji e Hall (2010) afirmam que a P+L teve sua expressão lançada 

em 1989, elaborada pela Division of Technology, Industry and Environment e pela 

United Nations Environment Program, tendo sido descoberta pela indústria brasileira 

a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio-Ambiente e 

Desenvolvimento, a Rio 92. Conforme Henriques e Quelhas (2007), as atitudes 

básicas propostas pela P+L são quatro, a saber:  

 

I. A busca pela não geração de resíduos por meio da racionalização dos modos de 

produção; 

II. Não sendo possível o cumprimento da primeira proposta, buscar-se-á a 

minimização da geração dos resíduos; 

III. O reaproveitamento dos resíduos no processo produtivo; 

IV. A reciclagem, com o aproveitamento das sobras ou do próprio produto voltando-

se à geração de novos materiais. 

 

 De modo geral, o gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil pode 

ser compreendido, a partir das afirmações trazidas, como o conjunto de 

procedimentos de caráter operacional voltados à minimização da geração de 

resíduos em uma atividade ou empreendimento. Pode-se vislumbrar a possibilidade 

de que o gerenciamento de outros resíduos da demolição ou construção seja 
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realizado com metodologias semelhantes aos utilizados no caso dos resíduos 

sólidos (NAGALLI, 2014). Dessa forma, a utilização de metodologias específicas, 

como a P+L, pode se apresentar como importante componente relacionado ao 

gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil. 

 A destinação inadequada dos resíduos de construção civil proporciona vários 

impactos ambientais, como a proliferação de agentes transmissores de doenças, a 

degradação das áreas de manancial e de proteção permanente; o assoreamento de 

rios e córregos, a obstrução dos sistemas de drenagem, bem como a ocupação de 

vias e logradouros públicos (PINTO, 2005). 

 Fernandes (2012) indica as fontes principais de produção de resíduos sólidos 

no Brasil, conforme o Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Principais fontes de resíduos sólidos da Construção Civil no Brasil 

 

Fonte: Fernandez (2012)  
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Os dados do gráfico indicam que as ampliações, demolições e reformas 

representam a maioria absoluta dos resíduos gerados na construção civil, ainda que 

não se deva ignorar as outras fontes, como as edificações novas acima de 300 m² e 

as novas residências. Assim, deve-se priorizar a propositura de medidas para 

reduzirem a citada geração, por meio de iniciativas de gerenciamento eficazes e em 

atenção à legislação. O gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil é 

regulamentado pela PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas os 

municípios possuem regulamentações próprias, de acordo com as especificidades 

locais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
  

A quantidade de resíduos sólidos gerados pela construção civil indica o setor 

como um dos que possuem maior potencial de geração e, por conseguinte, um dos 

que mais trazem danos ao meio ambiente. Nesse contexto, pode-se constatar que 

as iniciativas governamentais no sentido de determinar políticas de gestão de 

resíduos sólidos têm se apresentado como uma contribuição positiva no sentido de 

minimizarem-se os impactos desta produção. 

 A importância da construção civil no contexto econômico e social brasileiro 

deriva de seu potencial gerador de recursos financeiros, impostos e empregos, 

sendo que a mesma forma uma cadeia produtiva composta por diversos setores, 

como empreiteiros, escritórios de engenharia, projetos arquitetônicos, fios e cabos, 

equipamentos mecânicos e elétricos, plásticos, madeira, cerâmica, vidro, cobre, 

siderurgia do aço e mineração. A construção civil é um setor da economia que se 

divide em três subsetores, que são o de materiais de construção, o de edificação e o 

de construções pesadas. As iniciativas sustentáveis estão sendo gradativamente 

incorporadas a todos os segmentos da construção civil, sendo que as práticas 

relacionadas à reciclagem de materiais e à logística reversa têm conquistado espaço 

principalmente depois da publicação da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 

define a logística reversa. O gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil 

se apresenta como uma atividade que possui diversas vantagens além da própria 

sustentabilidade. 

 Importante ressaltar que a maioria absoluta da geração de resíduos sólidos 

na construção civil brasileira tem sua origem nas ampliações, demolições e 

reformas, sendo que as construções novas acima de 300 m² e as residências novas 

contribuem com o restante dos resíduos, em quantidades bem próximas. 

 Faz-se importante, no entanto, distinguir o gerenciamento e a gestão dos 

resíduos sólidos da construção civil, sendo que a gestão é um processo amplo, 

formado por políticas públicas, regulamentos e leis que norteiam a atividade dos 

responsáveis pelo setor e o gerenciamento é relacionado à atividade diretamente 

ligada aos resíduos, envolvendo as ações relacionadas aos construtores e 

empreendedores buscando gerir, antever e controlar a manipulação dos resíduos 

nas obras. Em resposta à pergunta-problema, pode-se afirmar que a reciclagem dos 
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resíduos sólidos e a logística reversa podem contribuir para a minimização dos 

riscos ambientais oriundos da construção civil por proporcionarem a redução na 

quantidade de materiais depostos no meio ambiente e também por indicar a redução 

da extração de produtos para a fabricação destes materiais.  
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