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RESUMO 

 

A atual procura por parte das empresas pela redução de custos e diversificação de produtos e serviços, 

assim como as questões atuais de sustentabilidade e a procura de produtos e empresas sustentáveis por 

parte dos consumidores, está mudando a mentalidade dos gestores que estão dando um foco maior às 

atividades de Logística Reversa, que tem como finalidade a reciclagem de materiais que retornam do 

consumidor, sendo chamados e analisados como canais de distribuição reversos. Além da possível 

redução de custos, a logística reversa é uma maneira de determinar qual o impacto que um produto 

exerce no meio ambiente durante seu ciclo de vida. Nos dias atuais, a Construção Civil é considerada 

como sendo uma das atividades mais relevantes para o desenvolvimento social e econômico. Apesar 

desta importância, ainda possui um comportamento que gera grandes impactos ambientais, tanto por 

meio do consumo exagerado de recursos naturais, quanto pela alteração do meio ambiente ou com a 

geração de resíduos. Dessa forma, este estudo de caso realizado junto à construtora CAS teve como 

objetivos compreender como é realizada a gestão dos resíduos sólidos pela empresa na obra Residencial 

Platinum Sorocaba e de verificar como a logística reversa é compreendida e se é utilizada neste 

empreendimento. Por meio de estudo de caso, foi possível verificar que a empresa se preocupa com o 

meio ambiente realizando o descarte adequado de todos os resíduos produzidos em sua obra, porém 

somente faz uso da logística reversa com um dos resíduos gerados, sendo este os pallets utilizados para 

unitizar cargas de blocos cerâmicos. Depois de descarregados estes blocos, os pallets retornam ao 

fornecedor para reutilização. Se a logística reversa fosse melhor gerenciada, a empresa poderia reduzir 

ainda mais seus custos, devido a reutilização de alguns resíduos no canteiro de obras e, assim, contribuir 

de maneira mais significativa para a preservação do meio ambiente.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Logística é considerada muito importante para as empresas, pois tem como objetivo principal 

diminuir o tempo entre o momento do pedido e o da entrega, a fim de que o cliente obtenha seus bens 

e serviços no momento e local determinados. 

A busca constante pela minimização de custos e diversificação de produtos e serviços por parte 

das empresas, juntamente com as questões atuais de sustentabilidade e a procura de produtos e 

empresas sustentáveis por parte dos consumidores, está mudando a mentalidade dos gestores que estão 

dando um foco maior às atividades de Logística Reversa. 

Dessa forma, este estudo de caso realizado junto à construtora CAS tem como objetivos 

compreender como é realizada a gestão dos resíduos sólidos pela empresa na obra Residencial Platinum 

Sorocaba e de verificar como a logística reversa é compreendida e se é utilizada neste empreendimento.  

Visto que a construção civil é um setor de extrema importância para o desenvolvimento do país, 

impactando diretamente nos contextos social, econômico e ambiental, gerando renda e emprego, este 

trabalho se mostra relevante. Considerando também os efeitos negativos do setor, se não houver uma 

administração correta e sustentável, o presente trabalho se torna ainda mais útil, pois busca trazer 

contribuições para uma construção sustentável. 

 

 

1.1. Logística 

 

 A logística apresenta grande relevância para as empresas que buscam se manter competitivas 

no mercado, pois engloba toda a cadeia produtiva e tem como objetivo otimizar o potencial da empresa, 

além de atender o cliente de modo eficiente por meio de minimização de tempo e custos. As principais 

atribuições da logística são estoque, armazenagem e transporte. 

Logística, segundo Novaes (2004), é o processo de planejar, implementar e controlar de modo 

eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, assim como os serviços e informações associados, 

cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo.  

Na gênese, o conceito de Logística estava principalmente ligado às operações militares. No 

momento em que os generais decidiam seguir uma estratégia militar de avançar suas tropas, era preciso 

que uma equipe providenciasse no tempo certo munições, alimentos, equipamentos e socorro médico 

para o campo de batalha. Por ser um serviço de apoio, os grupos logísticos militares trabalhavam quase 

sempre em silêncio. (NOVAES, 2004. p.34). 

Porém, muitos gestores acreditavam que para as empresas a logística, apesar de ser parte da 

organização, não agregava valor ao produto. Sendo considerado apenas como um centro de custos, sem 

importância para as estratégias de negócios.   

Somente na década de 70, como afirma Santos et al. (2012), algumas empresas começaram a 

obter benefícios da logística empresarial, porém isso acontecia de maneira lenta, devido ao fato que as 

empresas colocavam em primeiro lugar os lucros e não o controle de custos. 

Para as empresas a logística incluía apenas as atividades de entrada de matérias-primas e saída 

de produtos acabados, porém atualmente essa definição expandiu-se e inclui todas as formas de 

movimentos de produtos e informações, gerenciando toda a cadeia de abastecimento, sendo hoje 

considerado um dos elementos fundamentais na estratégia competitiva das empresas.   

Segundo Santos et al. (2012) o conceito de logística empresarial é bastante recente no Brasil e 

começou, de forma ainda fraca, no início dos anos 90, com o processo de abertura comercial, mas se 

acelerou somente a partir de 1994, com a estabilização econômica. Percebe-se a partir de então, o 
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desenrolar de um processo revolucionário, tanto em termos de práticas empresariais quanto de 

eficiência, de qualidade e de disponibilidade de infraestruturas de transporte e de comunicações. 

A logística reversa é uma das áreas da logística, ainda pouco estudada, pois segundo Redivo et 

al. (2010), os primeiros conceitos da logística reversa surgiram na década de 70, porém somente nos 

anos 90 surgiram novas abordagens sobre o assunto. Isso ocorreu devido aumento da preocupação com 

questões ambientais, legislação, órgãos de fiscalização e preocupação com perdas.  

 

 

1.2. Logística reversa  

 

A Logística Reversa tem como objetivo a reciclagem de materiais que retornam do consumidor, 

sendo chamados e analisados como canais de distribuição reversos. 

Como afirma Novaes (2004, p.53), a Logística Reversa cuida dos fluxos de materiais que se 

iniciam nos pontos de consumo e terminam nos pontos de origem, com o objetivo de recapturar valor 

ou de disposição final, podendo ser utilizada também no setor da construção civil.  

Santos e Pompeu (2013) definem Logística Reversa como o processo de planejar, implementar, 

e controlar de modo eficiente e eficaz o fluxo de matérias-primas, produtos em processo e acabados e 

informações iniciando no ponto de consumo e indo para o ponto de origem, tendo como objetivo 

recapturar valor ou de descartar adequadamente estes produtos caso não possam ser reaproveitados. 

A logística reversa envolve o ciclo de vida do produto, que é o tempo de vida deste e que não 

finaliza com a entrega ao cliente. Os produtos podem voltar ao seu ponto de origem por vários fatores 

como se tornar antiquado, danificado, não funcionar, precisando então serem descartados de maneira 

adequada, consertados ou reciclados.  

Olhando pelo lado financeiro, além dos custos com a fabricação do produto (compra de matéria-

prima, produção, armazenagem e estocagem), o ciclo de vida de um produto envolve também os custos 

relacionados com o gerenciamento do seu fluxo reverso. Já na visão ambiental, a logística reversa é 

uma maneira de determinar qual o impacto que um produto exerce no meio ambiente durante seu ciclo 

de vida. Para se ter uma gestão eficiente da logística reversa essa abordagem sistêmica se faz 

necessária. 

Para Sabbadini, Pedro e Barbosa (2005) os processos em logística reversa dependem de alguns 

fatores como as atividades realizadas, o material retornado e os motivos do retorno ao processo. As 

principais atividades da logística reversa são controle de estoque, movimentação de materiais, suporte 

de reposição de peças, processamento de pedidos, embalagem e administração de devoluções. 

O processamento dos materiais depende da maneira que estes produtos retornam ao sistema da 

empresa, podem ser tratados e descartados, revendidos, reprocessados, recuperados e reaproveitados 

na linha de produção (SABBADINI; PEDRO; BARBOSA; 2005). A figura 1 apresenta as principais 

atividades do processo de logística reversa. 
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Figura 1 – Atividades do processo logístico reverso 
Fonte: Sabbadini, Pedro e Barbosa, 2005. 

 

 

1.3. Resíduos sólidos gerados na construção civil 

 

A Construção Civil é considerada como sendo uma das atividades mais relevantes para o 

desenvolvimento social e econômico nos dias atuais. Apesar desta importância, ainda possui um 

comportamento que gera grandes impactos ambientais, tanto através do consumo exagerado de 

recursos naturais, quanto pela alteração do meio ambiente ou com a geração de resíduos.  

De acordo com Simão (2014), a construção civil é um dos setores com maior importância na 

economia brasileira com aproximadamente 172.703 empresas atuantes no mercado. E assim como 

outros setores da economia, a construção civil também tem como desafio a adequação às exigências de 

sustentabilidade, que estão crescendo não só no Brasil como no mundo.  

Para contribuir com a redução dos impactos ambientais causados pelo setor foram criadas leis, 

políticas públicas e normas técnicas que auxiliam na gestão dos resíduos da construção civil (PINTO, 

2005, p. 10). Sendo estas elencadas abaixo. 

 

a) Políticas Públicas:  

 Resolução CONAMA nº 307 – Gestão dos Resíduos da Construção Civil, de 5 de julho 

de 2002; 

 PBPQ-H – Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do Habitat; 

 Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SP – Resolução SMA nº 41, de 17 de outubro 

de 2002; 

 Lei Federal nº 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998; 

 Legislações municipais referidas à Resolução CONAMA. 

b) Normas Técnicas: 

 Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo e triagem - 

Diretrizes para projeto, implantação e operação – NBR 15112:2004; 

 Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para 

projeto, implantação e operação – NBR 15113:2004; 
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 Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes para projeto, 

implantação e operação – NBR 15114:2004;  

 Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Execução de camadas de 

pavimentação – Procedimentos – NBR 15115:2004;  

 Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Utilização em 

pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – Requisitos – NBR 

15116:2004. 

 

A Resolução n° 307 da CONAMA (2002, apud Pinto 2005, p. 11) define que os resíduos da 

construção e demolição são os gerados na construção, demolição, reformas, reparos e na preparação e 

escavação de solo. Traz ainda alguns princípios como visar a não-geração de resíduos e inibir o descarte 

destes resíduos em locais impróprios, como aterros sanitários, terrenos vagos, corpos-d’água, encostas 

e áreas protegidas por lei. A Resolução ainda classifica os resíduos conforme os tipos e destinação, 

como mostra o quadro 1 abaixo. 

 

CLASSE TIPOS DE RESÍDUOS DESTINAÇÃO 

A Alvenaria, concreto, argamassas e solos 

Reutilização ou reciclagem com uso na 

forma de agregados, além da disposição 

final em aterros licenciados 

B Madeira, metal, plástico e papel 
Reutilização, reciclagem ou 

armazenamento temporário 

C 
Produtos sem tecnologia disponível para 

recuperação (gesso, por exemplo) 
Conforme norma técnica específica 

D 

Resíduos perigosos (tintas, óleos, 

solventes etc.), conforme NBR 

10004:2004 (Resíduos Sólidos– 

Classificação) 

Conforme norma técnica específica 

Quadro 1 – Classificação dos resíduos 
Fonte: Baseado em Pinto, 2005. 

 

Para Venturini (2011) grande parte dos resíduos produzidos nas cidades é gerada nas atividades 

de construção. Se não houver um tratamento correto, esses resíduos podem poluir rios e mananciais 

utilizados para o abastecimento de água nas cidades, favorecer a proliferação de insetos, roedores e 

microorganismos transmissores de doenças, além de causar inundações com o entupimento dos 

sistemas de drenagem de água. Portanto, é preciso que este setor se molde de forma a se encaixar ao 

contexto de desenvolvimento sustentável para que obtenha sucesso no futuro. 

 

 

1.4. Resultados obtidos com a logística reversa 

 

A fim de apresentar os benefícios da logística reversa na construção civil, alguns estudos sobre 

este assunto vêm sendo realizados. Sendo assim, neste tópico serão apresentados alguns destes estudos, 

de forma objetiva, a fim de expor as experiências e resultados obtidos por alguns pesquisadores da 

área. 

Ramos e Vale (2013) realizaram uma pesquisa que teve como objetivo estudar as possibilidades 

de aplicação da logística reversa na construção civil. Para o estudo foram realizadas pesquisas 

bibliográficas e um estudo de caso em uma empresa que atua no ramo da construção civil sustentável. 



6 

III INOVACIVIL  2016 
 III SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL  

 Mostra Científica:  17 e 18 de maio de 2016 

Com o trabalho realizado foi possível afirmar que é possível aplicar a logística reversa na construção 

civil, principalmente na gestão de resíduos das obras, reduzindo os descartes e consequentemente os 

impactos ambientais. 

O estudo de caso elaborado por Ladeira, Vera e Trigueiros (2014) tinha como finalidade 

pesquisar o tratamento dos resíduos sólidos originados na obra Vias de Acesso ao porto de Salvador 

realizado pela empresa OAS S.A. A partir de entrevistas individuais e observação direta foi possível 

verificar que a logística reversa é utilizada pela empresa e é considerada importante, concluíram então 

que a logística reversa colabora para uma gestão sustentável, reutilizando os resíduos sólidos e 

reduzindo os impactos gerados no meio ambiente em torno da obra. 

Lino (2008) demonstrou em seu estudo a aplicação na prática da logística reversa, por meio da 

reutilização dos resíduos sólidos da construção civil. Estes resíduos estão sendo utilizados na 

recuperação de estradas rurais no interior de São Paulo. Além da questão ambiental é necessário 

salientar que a compactação e a durabilidade do produto reduzem os custos com a manutenção, pois as 

estradas rurais estarão em boas condições por um período maior. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1. Metodologia  

 

Para o estudo em questão, foi realizado um estudo de caso em uma das obras da construtora 

CAS, a fim de verificar como é realizada a gestão dos resíduos sólidos. Através de informações e fotos 

fornecidas pela empresa, foi possível analisar como são descartados os resíduos e se a empresa realiza 

a logística reversa. 

 

 

2.1.1. Caracterização da empresa  

 

 O presente estudo de caso será feito na obra Residencial Platinum Sorocaba realizada na 

cidade de Votorantim – SP pela Construtora CAS. Votorantim é um município brasileiro no interior 

do estado de São Paulo e localiza-se na Região Metropolitana de Sorocaba. Sua população segundo 

estatísticas de 2011 era de 109.798 habitantes, sendo considerado importante para a construção civil 

devido a produção de cimento.  

A Construtora CAS foi fundada em 1981 na cidade de Paraguaçu Paulista no estado de São 

Paulo, atualmente possui sede em São Paulo capital e a filial em Paraguaçu Paulista, com uma 

quantidade aproximada de 230 funcionários. Possui um extenso acervo de obras que inclui Conjuntos 

Habitacionais Populares para CDHU e Caixa Econômica Federal (Minha Casa Minha Vida), Conjuntos 

Residenciais de apartamentos para o programa Minha Casa Minha Vida financiados pela Caixa 

Econômica Federal, Loteamentos residenciais, entre outros. Possui certificados de qualidade, sendo 

estes: Certificado ISO9001:2008, Certificado Nível A SIAC (12/2012), Programa de Qualidade e 

Produtividade do habitat - PBQP-H, Certificado Nível A QUALIHAB. 

 A obra em que será realizado o estudo é o Residencial Platinum Sorocaba, endereçada na Rua 

Ministro Salgado Filho, 808 - Sorocaba/SP. Com uma área total construída de 14.519,11 m² em um 

terreno de 12.162,65 m², possui 252 apartamentos, salão de festas, mini quadra e piscina, sendo o 

sistema construtivo de alvenaria estrutural em blocos cerâmicos. 

2.2. Análise dos dados e interpretação dos resultados  
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Os resíduos sólidos produzidos na obra Residencial Platinum Sorocaba são resíduos de bloco 

cerâmico, argamassa de reboco e revestimentos, concreto, gesso, aço, madeira, latas de tinta e papel. 

De acordo com a CONAMA a empresa possui resíduos de todas as classes. 

Em relação ao descarte, de acordo com a empresa o gesso é destinado para um aterro específico 

para este tipo de material, inclusive sendo coletado separadamente dos outros materiais, como pode ser 

observado na figura 2. O transporte e destinação final deste resíduo é realizado pela empresa Estre, que 

envia estes resíduos para a unidade localizada na cidade de Paulínia – SP. A empresa Estre é 

especializada em tratar adequadamente todos os tipos de lixo: doméstico, comercial, industrial, 

eletrônico, da construção civil e provenientes de serviços de saúde. Porém, para um melhor 

aproveitamento e menor ocorrência de danos ao meio ambiente, os resíduos de gesso poderiam ser 

enviados para unidades de reciclagem, onde este resíduo pode ser utilizado para a fabricação de blocos 

de uso na construção civil e até mesmo ser incorporado ao cimento, alternativas que, além dos 

benefícios ambientais, ainda podem reduzir os custos das obras. 

 

 
Figura 2 – Descarte de resíduos de gesso 

 

Os resíduos de aço, as latas de tinta e o papel são vendidos para reciclagem e a coleta dos 

resíduos de ferro é realizada como na figura 3. 

 

 



8 

III INOVACIVIL  2016 
 III SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL  

 Mostra Científica:  17 e 18 de maio de 2016 

 
Figura 3 – Descarte de ferro 

 

O restante dos resíduos, de bloco cerâmico, argamassa de reboco e revestimentos, concreto e 

madeira, é enviado para aterros da cidade e a coleta é realizada em caçambas como pode ser observado 

na figura 4. 

 

 
Figura 4 – Descarte de resíduos 

 

Estes resíduos também podem ser reciclados e reutilizados. No canteiro de obras os resíduos de 

madeira poderiam ser utilizados para outros fins como sinalizações, caixas, baias para estocar materiais 

ou resíduos. Já os resíduos de bloco cerâmico, argamassa de reboco e revestimentos e concreto 

poderiam passar pelo processo de britagem e ser utilizados para encher valas, como reforço de base de 

pavimentação, na argamassa, entre outros. 

Estes resíduos também podem ser reaproveitados fora do canteiro de obras, a madeira pode ser 

utilizada, por exemplo, como combustível para geração de energia. O restante dos resíduos pode ser 

aproveitado como revestimento de vias de terra (cascalhamento), camadas de pavimento, drenagem 

urbana, confecção de blocos, entre outros.  
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Dos resíduos gerados na obra o único item que é reaproveitado são os pallets (figura 5) 

utilizados para unitizar cargas de blocos cerâmicos. Depois de descarregados estes blocos, os pallets 

retornam ao fornecedor para reutilização. 

 

 
Figura 5 – Pallets 

 

Como pode ser observado a empresa realiza o descarte adequado dos resíduos, porém poderia 

gerenciar melhor a sua logística reversa, reutilizando os materiais ou até mesmo destinando alguns 

materiais para usos ao invés de enviá-los ao aterro somente. Como exemplo temos o trabalho citado no 

presente artigo, em que os resíduos da construção civil são utilizados na recuperação de estradas rurais. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Com a realização do estudo foi possível verificar a importância da logística reversa, tanto para 

a economia da empresa, como para garantir a preservação do meio ambiente. 

A Logística Reversa tem como objetivo a reciclagem de materiais que retornam do consumidor. 

Vários setores da economia vêm se adaptando e utilizando a logística reversa, sendo a construção civil 

um destes setores.   

Com o estudo de caso pôde-se perceber que a Construtora CAS, se preocupa com o meio 

ambiente, pois realiza a coleta adequada dos resíduos, com sinalização para identificação do tipo de 

resíduo e com locais de coleta próprios, além de realizar a destinação correta para estes resíduos.  

Porém poderia ser realizado um melhor planejamento em relação a logística reversa, com a 

reutilização dos resíduos no próprio canteiro de obras, como citado no decorrer do estudo de caso, o 

que iria trazer benefícios tanto para a empresa quanto para o meio ambiente. 
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