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Resumo 
O artigo possui como objetivo analisar as gestões de resíduos sólidos na construção civil no 
município de Vitória (ES). A pesquisa será realizada em construtoras de empreendimentos 
imobiliários neste município. Inicialmente faremos uma revisão teórica sobre desenvolvimento 
sustentável, percepção ambiental, resíduos sólidos e logística reversa, em seguida abordaremos 
como esses resíduos são tratados e conseqüentemente as diretrizes da gestão de resíduos sólidos 
nas organizações. 
Palavras chaves: Desenvolvimento sustentável; Percepção ambiental; Resíduos; Logística 
reserva. 
 
 
1. Introdução 
Após a II Guerra Mundial, o mundo inicia um novo ciclo em sua história, baseados em uma 
produção e consumo desenfreados. 
 

Nossa ânsia de crescimento e nossa fonte de consumo estão nos colocando a mercê de 
catástrofes como a fome, o desemprego em massa, a escassez de água, a crise energética, 
a proliferação de doenças como a dengue, o aparecimento de epidemias incontroláveis, 
as mortes por contaminação, a intensificação de secas e enchentes, entre muitos outros 
desastres, com previsões de um esgotamento total dos recursos naturais existentes, 
devido ao desequilíbrio ambiental causado pelo envenenamento progressivo do planeta 
(NASCIMENTO, 2003). 

 
A necessidade de crescimento, a competitividade globalizada, aliada a uma maior preocupação 
em questões ambientais, está levando a sociedade atual a repensar seu modelo de 
desenvolvimento sócio-econômico. 
Sabe-se que a indústria da construção civil é responsável pela extração de aproximadamente 40% 
de todos os recursos naturais do planeta, associando-se a isso o grande desperdício já conhecido 
deste setor da economia e ao fato de que as edificações possuem vida útil média de 50 anos 
consumindo água, energia, gerando lixos diversos e se transformando em entulho após sua 
demolição, pode-se afirmar então que a construção civil é o grande “vilão” da sustentabilidade.  
A preocupação formal com a degradação do meio ambiente começa na década de 60 em Roma 
com a reunião de vários chefes de estados, economistas, banqueiros, líderes políticos, industriais, 
cientistas, humanistas com o objetivo de avaliar a situação mundial, oferecer previsões e soluções 
para o futuro da humanidade. Esta reunião ficou conhecida como Clube de Roma. 
Em 1972 houve a Conferência de Estocolmo (Suécia), na qual se chegou a uma conclusão mais 
sensata e mais viável. A proposta era de em vez de produzir de forma indiscriminada, com grande 
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desperdício, gerando grande quantidade de resíduos, tanto em forma gasosa, liquida e sólida, 
pensou-se em produzir melhor e de forma mais limpa. Nesta conferência formou-se a Comissão 
Brundtland, a qual conceituou o desenvolvimento sustentável, como aquele que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras também 
atenderem as suas. 
Vinte anos mais tarde, em 1992, realizou-se na cidade do Rio de Janeiro a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como Rio 92. Esta se 
objetivou a reconciliar as interações entre o desenvolvimento humano e o meio ambiente, através 
da cooperação entre as nações para lidar os problemas ambientais globais, tais como poluição, 
mudança climática, destruição da camada de ozônio, uso e gestão dos recursos marinhos e de 
água doce, desmatamento, desertificação do solo, resíduos perigosos e a perda diversidade 
biológica. Suas recomendações incluíam novas formas de educação, preservação e recursos 
naturais e participação no planejamento de uma economia sustentável. 
Com o maior rigor das leis ambientais quanto aos resíduos gerados no setor da construção civil, 
este setor está, cada vez mais, buscando alternativas para minimizar o impacto provocado pela 
geração de seus resíduos sólidos. Uma ferramenta disponível, ainda que pouco utilizado para que 
este objetivo seja atingido, é conhecida como logística reversa.  
A logística reversa ainda é uma área nova dentro logística que se desenvolveu baseada na 
preocupação ambiental, tratando os fluxos reversos de produtos e resíduos. 
 
 
2. Referencial teórico 
 
2.1 Desenvolvimento sustentável 
A globalização e o atual modelo econômico geraram um enorme desequilíbrio mundial, 
ocorrendo, por um lado, um aumento significativo de acúmulo de riqueza, por outro uma 
gigantesca degradação ambiental. Diante destes fatos a sociedade, como um todo, vem 
procurando alternativas para o aprimoramento de suas visões sobre qualidade do meio ambiente, 
buscando melhores conceitos sobre desenvolvimento sustentável, ou seja, a busca do 
desenvolvimento econômico com a devida preservação do meio ambiente e, consequentemente, 
proporcionando o fim da pobreza no mundo. Acredita-se que o equilíbrio entre o setor 
tecnológico e o meio ambiente seja possível, para que isto ocorra, é necessário o comprimento de 
algumas metas, que segundo Suzuki (2006) são: 
 

1. A satisfação das necessidades básicas da população (educação, alimentação, saúde, 
lazer, etc); 
2. a solidariedade com as gerações futuras (preservar o ambiente de modo que elas 
tenham chance de viver); 
3. participação da população envolvida (todos devem se conscientizar da necessidade de 
conservar o ambiente e fazer cada um a parte que lhe cabe para tal); 
4. a preservação dos recursos naturais (água, oxigênio, etc.); 
5. a elaboração de um sistema social garantindo emprego segurança social e respeito a 
outras culturas (erradicação da miséria, do preconceito do massacre de população 
oprimidas, como por exemplo os índios); e 
6. a efetivação dos programas educativos. 

 
A expressão desenvolvimento sustentável define as práticas de desenvolvimento que atendem as 
necessidades atuais sem, contudo, comprometerem as necessidades das gerações futuras. 
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Uma estratégia de desenvolvimento sustentável visa promover a perfeita relação entre os seres 
humanos e o meio ambiente, para tal será necessário: 
• Um sistema político com a participação efetiva da sociedade; 
• um sistema econômico capaz de gerar excedentes e conhecimentos técnicos em bases 

confiáveis e constantes; 
• um sistema social capaz de revolver as diferenças causadas por um desenvolvimento 

desigual; 
• um sistema de produção que preserve as bases ecológicas do desenvolvimento; 
• um sistema tecnológico que busque novas soluções;/ 
• um sistema internacional com padrões sustentáveis de comercio e financiamento; e 
• um sistema administrativo flexível com capacidade de se autocorrigir. 
Aliado a isto, algumas medidas deverão ser adotadas para que um programa de desenvolvimento 
sustentável seja implantado em sua forma mínima, dentre elas, podemos citar: 
• O uso de novos materiais utilizado pela construção civil; 
• reestruturação da distribuição das zonas residenciais e industriais; 
• aproveitamento e consumo de fontes alternativas de energia (solar, eólica e geotérmica); 
• consumo racional de água e alimentos; e 
• redução do uso de produtos químicos na produção de alimentos. 
Para alcançarmos o desenvolvimento sustentável, a proteção do ambiente tem que ser entendida 
como parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente. 
Devemos notar que o desenvolvimento sustentável preocupa-se com a geração de riquezas sim, 
mas com o objetivo de distribuí-las, melhorando a qualidade de vida de toda a população, 
levando em consideração, portanto, a qualidade ambiental do planeta. 
 
 
2.2 Percepção ambiental 
“O meio ambiente é preocupação que veio para ficar. Essa preocupação supera as coordenadas de 
tempo e espaço e constitui-se em fundamento para a sobrevivência não só da família humana 
mas, ainda, do próprio planeta” (COIMBRA, 2004, p.532). 
Na história das civilizações e do desenvolvimento socioeconômico as relações ser humano-
mundo natural são definidas como não saudáveis, por um lado o ser humano maltrata e tiraniza o 
mundo natural que, por sua vez, reage com desastre e catástrofes, resultando em certa 
insegurança da vida sobre o planeta Terra. Fatores como a poluição, a degradação ambiental e 
conflitos econômicos e sociais demonstram este mau relacionamento. É necessário aprimorar a 
relação ser humano-mundo natural, pois a essência da questão ambiental é extremamente 
dependente desta relação. Para tal é necessário uma mudança no comportamento científico, 
econômico, social, cultural e político. 
Sendo a percepção o primeiro passo no processo de aprendizagem, tornando-se de suma 
importância para que se atinja a inteligência, pois sua falta pode levar a conclusões equivocadas, 
levando algumas pessoas a cometerem erros ou até males irreparáveis. A mesma análise pode ser 
feita em práticas relacionadas ao meio ambiente. “Esse é o esforço consciente que nos incumbe: 
passar da obscuridade à claridade, do subjetivismo à objetividade, da dúvida à certeza. Por isso a 
percepção ambiental deverá ser trabalhada nas esferas específicas do indivíduo, da comunidade, 
da profissão e da cidadania” (COIMBRA, 2004, p.540). 
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2.3 A questão dos resíduos 
O crescimento demográfico ocorrido nos principais centros urbanos brasileiros nos últimos anos 
tem preocupado as administrações públicas. A elevada quantidade de resíduos sólidos gerados 
pela construção civil já ultrapassa, em alguns centros, a quantidade de resíduos orgânicos. Na 
grande maioria das cidades brasileiras, existem, basicamente, três fatores ditos preocupantes, 
quando o assunto é resíduos: 
• Disposição inadequada; 
• aumento na geração; e 
• esgotamento da capacidade dos atuais aterros. 
 

  
        Figura 1 e 2: Disposições inadequadas de resíduos sólidos. 
 
Recentemente o Governo Federal, através do Ministério do Meio Ambiente, mais exatamente do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), objetivando minimizar os impactos 
ocasionados no meio ambiente pela geração de resíduos da construção civil, publicou a 
Resolução 307/02, a qual considera que a gestão integrada de resíduos da construção civil deverá 
proporcionar benefícios de ordem social, econômico e ambiental, resolvendo assim, de acordo 
com seu parágrafo primeiro: “Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os 
impactos ambientais” (CONAMA – resolução 307/02). 
A resolução 307/02 do CONAMA define vários termos para melhor compreensão da gestão de 
resíduos: 
 

I - Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação 
de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, 
metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, 
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 
chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha; 
II - Geradores: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por 
atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos definidos nesta Resolução; 
III - Transportadores: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do 
transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação; 
IV - Agregado reciclado: é o material granular proveniente do beneficiamento de 
resíduos de construção que apresentem características técnicas para a aplicação em obras 
de edificação, de infra-estrutura, em aterros sanitários ou outras obras de engenharia; 
V - Gerenciamento de resíduos: é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou 
reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e 
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recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das 
etapas previstas em programas e planos; 
VI - Reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do 
mesmo; 
VII - Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido 
submetido à transformação; 
VIII - Beneficiamento: é o ato de submeter um resíduo à operações e/ou processos que 
tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como 
matéria-prima ou produto; 
IX - Aterro de resíduos da construção civil: é a área onde serão empregadas técnicas de 
disposição de resíduos da construção civil Classe "A" no solo, visando a reservação de 
materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura utilização da área, 
utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem 
causar danos à saúde pública e ao meio ambiente; 
X - Áreas de destinação de resíduos: são áreas destinadas ao beneficiamento ou à 
disposição final de resíduos. 
 

A classificação dos resíduos gerados pela construção civil, segundo a resolução 307/02 do 
CONAMA está representada na tabela a seguir. 
 
Quadro 1: Classificação dos resíduos sólidos 

Classe Descrição 
A são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-
estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 
(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 
tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

B são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, 
metais, vidros, madeiras e outros. 

C são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos 
oriundos do gesso. 

D são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, 
óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de 
clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. 

Fonte: Resolução 307/02 – CONAMA 
 
A mesma resolução, em seu décimo parágrafo, orienta quanto à destinação dos resíduos. 
 
Quadro 2: Destinação dos resíduos sólidos 

Classe Destino 
A deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de 

aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização 
ou reciclagem futura. 

B deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

C deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas especificas. 

D deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas especificas. 

Fonte: Resolução 307/02 - CONAMA 
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Ao conjunto de intervenções realizado pelo ser humano sobre o patrimônio ambiental delimitado 
em um determinado território dá-se o nome de gestão ambiental. 
É baseado na resolução 307/02 do CONAMA, a indústria da construção civil vem buscando 
adequar em sua gestão administrativa uma parte ambiental e para tal poderá utilizar a ferramenta 
denominada logística reversa, com o objetivo de minimizar os impactos ocorridos ao meio 
ambiente. 
 
 
2.4 Logística reversa 

 
Entendemos a logística reversa como a área da logística empresarial que planeja, opera e 
controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-
venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais 
de distribuição reversos, agregando-lhes valores de diversas naturezas: econômico, 
ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros (LEITE, 2003, p.16). 

 
Existem, basicamente, três motivos para que as empresas apliquem a logística reversa: 
• Motivo econômico: obter retorno financeiro com materiais que eram descartáveis; 
• motivo ecológico: minimizando a degradação ambiental; e 
• motivo legal: objetivando o cumprimento da legislação ambiental vigente. 
Através dos canais reversos de pós-consumo e pós-venda, os materiais voltam a ser utilizados 
após seu consumo e ou sua venda. A figura 3 esquematiza esses fluxos reversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Fluxos reversos. 
Fonte: Leite (2003, p.5) 

 
Nos canais reversos de pós-consumo 
 

Os bens industriais apresentam ciclos de vida útil de algumas semanas ou de muitos 
anos, após o que são descartados pela sociedade, de diferentes maneiras, constituindo os 
produtos de pós-consumo e os resíduos sólidos em geral. As diferentes formas de 
processamento e de comercialização dos produtos de pós-consumo ou de seus materiais 
constituintes, desde sua coleta até sua reintegração como matéria prima secundária [...] 
(LEITE, 2003, p.6) 
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Já nos canais reversos de pós-venda: “Os bens industriais de pós-venda que retornam à cadeia de 
suprimentos, sendo reintegrados ao ciclo de negócios, conforme ilustrado anteriormente, por 
meio de uma diversidade de formas de comercialização e de processamentos [...]” (LEITE, 2003, 
p.8). 
Existem quatro formas de aplicação da logística reversa: 
• Reciclagem: definida como o processo de reaproveitamento de resíduos sólidos, cujos 

componentes são separados, transformados e recuperados, envolvendo economia de matérias-
primas e energia; 

• desmanche: processo no qual o produto é desmontado, Suas partes voltam ao mercado 
consumidor como matéria-prima de segunda mão; 

• reuso: processo no qual o produto volta ao mercado consumidor como material de segunda 
mão sem sofrer qualquer tipo de industrialização; e 

• retorno: processo no qual os produtos retornam ao fornecedor devido, por exemplo, a algum 
tipo de defeito e retornam ao mercado após sofrerem reparação. 

Neste foco algumas construtoras começam a utilizar a logística reversa em seus 
empreendimentos, ainda que de maneira parcial. A figura 4 caracteriza a utilização dos resíduos 
de lajota, argamassa e cerâmica para aterrar o pavimento térreo do próprio empreendimento. 
 

 
 Figura 4: Aterro no térreo utilizando resíduos sólidos. 
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Ainda no sentido de reaproveitamento de resíduo sólido, a isopor foi substituído pelo papelão em 
juntas de dilatação, conforme demonstra a figura 5. 
 

 
Figura 5: Uso do papelão em junta de dilatação. 

 
Diferentes tipos, formas e tamanhos de lajotas, conforme figura 6, é uma das maneiras utilizada 
visando à redução da geração de resíduos sólidos. 
 

 
Figura 6: Utilização de diferentes tipos e tamanho de lajotas. 

 
 
3. Metodologia 
A metodologia aplicada na pesquisa, segundo Vergara (2000) se divide quantos aos meios e 
quantos aos fins. Quanto aos fins à pesquisa é considerada aplicada, pois existe uma necessidade 
de resolver um problema imediato e quanto aos meios de investigação ela é uma pesquisa de 
campo, visto que dispõe de elementos para explicá-la, neste caso um questionário. 
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As construtoras a serem pesquisadas totalizam um número de dez, possuindo sede no município 
de Vitória, Estado do Espírito Santo. 
 
 
4. Aplicação da metodologia e apresentações dos resultados 
Inicialmente foi verificado o conhecimento da Resolução 307/02 do CONAMA, sendo que, 60% 
das empresas possuem algum conhecimento da referida resolução enquanto 40% desconhecem 
completamente a mesma. 
 
Tabela 1: Conhecimento da Resolução 307/02 do CONAMA 
 
  Ocorrência  % 

Sim 6 60% 
Não 4 40% 
Total 10 100% 

 
 
 
Foi questionado se a empresa possui algum funcionário responsável pela gestão de resíduos 
sólidos. O resultado obtido foi que 20% das empresas possuem alguém responsável pela sua 
gestão ambiental, enquanto que 80% delas não há um funcionário responsável para esta gestão. 
 
Tabela 2: Funcionário responsável pela gestão ambiental 
 
  Ocorrência  % 

Sim 2 20% 
Não 8 80% 
Total 10 100% 

 
Na questão da classificação dos resíduos sólidos gerados no empreendimento, 50% das empresas 
classificam tais resíduos e 50% não fazem tal classificação. 
 
Tabela 3: Classificação dos resíduos sólidos gerados no empreendimento 
 
  Ocorrência  % 

Sim 5 50% 
Não 5 50% 
Total 10 100,0% 
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Quanto à quantificação dos resíduos, 80% quantificam os resíduos sólidos gerados e 20% não 
fazem tal quantificação. 
 
Tabela 4: Quantificação dos resíduos sólidos gerados no empreendimento. 
 
  Ocorrência  % 

Sim 8 80% 
Não 2 20% 
Total 10 100% 

 
Na questão destinação de locais apropriados para estocagem dos resíduos sólidos gerados no 
empreendimento, a pesquisa mostrou que 50% reservam locais apropriados para estocagem dos 
resíduos sólidos gerados, enquanto que 50% não possuem tal espaço. 
 
Tabela 5: Locais para estocagem, no empreendimento, dos resíduos sólidos gerados. 
 
  Ocorrência  % 

Sim 5 50% 
Não 5 50% 
Total 10 100% 

 
Preocupação com ações para redução do volume de resíduos sólidos gerados no empreendimento 
também foi foco da pesquisa, sendo que 70% das empresas têm esta preocupação e que 30% não 
tem qualquer preocupação neste sentido. 
 
Tabela 6: Preocupação com ações para redução do volume de resíduos sólidos gerados no 
empreendimento. 
 
  Ocorrência  % 

Sim 7 70% 
Não 3 30% 
Total 10 100% 

 
O item que questiona sobre o reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados mostra que somente 
20% das empresas fazem algum tipo de reaproveitamento destes resíduos e que 80% delas não 
reaproveitam seus resíduos sólidos. 
 
Tabela 7: Reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados no empreendimento. 
 
  Ocorrência  % 

Sim 2 20% 
Não 8 80% 
Total 10 100% 
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Mesmo com total descumprimento da Resolução 307/02 do CONAMA, 100% das empresas têm 
interesse em classificar e reaproveitar os resíduos sólidos gerados no empreendimento. 
 
Tabela 8: Interesse em classificar e reaproveitar os resíduos sólidos gerados no empreendimento. 
 
  Ocorrência  % 

Sim 10 100% 
Não 0 0,0% 
Total 10 100% 

Quanto ao tempo de existência da empresa no mercado, a pesquisa mostrou que 10% estão entre 
1 a 5 anos, 30% entre 6 a 10 anos, 20% estão entre 11 a 20 anos e 40% estão a mais de 20 anos 
no mercado. 
 
Tabela 9: Tempo de mercado. 
 

Tempo Ocorrência % 
1 a 5 anos 1 10% 
6 a 10 anos 3 30% 
11 a 20 anos 2 20% 

mais de  20 anos 4 40% 
Total 10 100% 

 
 
5. Conclusões 
Dentro de uma percepção ambiental, onde o meio ambiente está inserido de uma forma concreta 
para sobrevivência do planeta, onde os problemas ambientais apresentam-se de várias formas, 
sendo uma delas, onde está embasado o trabalho, é a geração de resíduos da construção civil 
como sendo o maior causador deste impacto. 
Desse modo, justifica-se a necessidade de iniciativas nesse setor, que busquem, em consonância 
com a legislação e as políticas governamentais, alternativas estruturadas de redução, reutilização, 
reaproveitamento e reciclagem de resíduos, de forma que se obtenha o chamado desenvolvimento 
sustentável, ou seja, que se atendam as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 
das gerações futuras. 
Perceber a realidade das construtoras do município de Vitória, foi necessário realizar uma 
pesquisa sobre gestão de resíduos em alguns empreendimentos imobiliários. 
Verifica-se que apesar de mais da metade das construtoras pesquisadas conhecerem a resolução 
do CONAMA, ainda temos uma preocupação tímida no tange a classificação, locais para 
estocagem, reaproveitamento destes resíduos sólidos. 
Conclui-se que as construtoras pesquisadas precisam rever seus conceitos de gestão ambiental, 
mais precisamente a gestão de resíduos sólidos, de forma que se conscientize a importância da 
percepção ambiental como sendo uma constante no dia-a-dia de uma maneira mais consistente.  
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