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LOGÍSTICA REVERSA: 6ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO SETOR 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

 

Ata/Memória 

Memória: 
 

Após a assinatura do termo de compromisso em Dezembro de 2014, o próximo passo é a 
implementação do Plano de Logística Reversa. Para fazer frente, reuniram-se nas dependências da 
sede da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP representantes de entidades chave 
do setor da Construção Civil do Estado do Paraná e Representante dos Municípios – R20 no dia 
03/12/2015 entre as 09h00min às 15h30min. 

Foi realizado o primeiro encontro de Logística Reversa da Construção civil, o Coordenador 
de Resíduos Sólidos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), Vinicio Bruni, realizou a 
abertura do encontro e parabenizou todas as ações já realizadas pelo Comitê e falou sobre os 
outros setores que entregaram o seu respectivo plano de logística reversa em 2014 e até a 
presente data não se mobilizaram para realizar a implementação, sendo assim, os mesmos serão 
notificados.  

Na sequência o Sr. Carlos Garcez, Secretário Executivo da Frente Parlamentar em Defesa 
da Cadeia Produtiva da Reciclagem da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, apresentou 
informações sobre a regulamentação do R20; a necessidade de fomentar a desoneração tributária 
da cadeia produtiva de reciclagem; a importância da articulação entre os planos, viabilizando as 
propostas em termos de recursos financeiros; elaboração e implementação dos Planos de 
Gerenciamento Integrados de Resíduos Sólidos previstos para 2016 no Paraná; auxilio nas 
implementações dos planos de Logística Reversa; Resolução será criada em 2016 a qual obrigará 
as empresas apresentarem seus Planos de LR na atividade de licenciamento (solicitação de nova  
licença ou renovação), a mesma será por tipologia de resíduos, após 70% dos setores envolvidos, 
será criada a Lei e a regulamentação.     

Em seguida, o Sr. Ivanor Fantin do Sinduscon-PR revelou os dados do setor da construção 
civil e a importância dos municípios possuírem Áreas de Transbordo e Triagem (ATTs). 
Paralelamente, no Comitê Gestor, o objetivo é criar projetos nas regiões nas quais há bases dos 
Sinduscon (Maringá, Londrina, Cascavel e Curitiba). Comentou sobre a possibilidade de criar 
Grupos de trabalho (SEMA, IAP e representante do R20) para tratar de desafios na destinação de 
alguns resíduos: resíduos de demolições, madeira, gesso, embalagens de aço e saco de cimento, 
que visa à realização de um projeto piloto em uma das 20 regiões do Estado. Também, revelou 
que o maior problema do setor, diz respeito ao alto grau de informalidade, visto que atualmente, 
59% do volume de resíduos gerados da construção civil são provenientes de reformas domiciliares, 
esse volume aumenta para 83% em pequenos municípios do Paraná. Por fim, revelou que é 
indispensável iniciar trabalhos conjuntos com as empresas transportadoras de resíduos 
(caçambeiras).  

O Sr. Carlos Waltrick, consultor do SENAI, apresentou uma proposta de como elaborar um 
Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS), citou a Lei Federal 
11.445/2007 – Política Nacional de Saneamento Básico; que menciona a sustentabilidade 
econômica dos serviços de limpeza e manejo dos resíduos sólidos e a Lei Federal 11.107/2005 dos 
consórcios públicos. Os consórcios públicos dão forma à prestação regionalizada de serviços 
públicos, instituída pela Lei Federal de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) e que é incentivada e 
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priorizada pela Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). 

Após a apresentação do Sr. Waltrick, teve início a primeira sessão de perguntas e 
respostas. Nesta, o encaminhamento mais importante fora o convite da Sra. Walquíria Menna 
Santos, representante do R20 de Campo Largo, aos membros do Comitê para participarem da 
próxima reunião do R20, programada para o dia 10 março de 2016; convite, este, reforçado pelo 
Sr. Bruni. 

O Sr. Marcelo E. Domingues da empresa Cooperconcre apresentou a mesma como mais 
uma opção para destinar os resíduos da construção civil ambientalmente adequado, possuem uma 
capacidade de 280m³/dia, localizada em Ponta Grossa – PR possui sua L.O. nº 105333 com 
validade até 22/10/2019. 

Na sequência do encontro, o Sr. Mario William Esper da ABCP apresentou dados e 
informações a respeito do Coprocessamento de resíduos, hoje é regulamentado, atualmente 37 
plantas no Brasil podem coprocessar. O volume de resíduos sólidos recebido em 2014 foi de 
aproximadamente 1,12 Mt, sendo que o potencial é de 2,5 Mt. Com relação aos pneus 
coprocessados, o volume foi de 53 milhões de unidades, equivalem a 42.500 km se fossem 
enfileirados, ou seja, 1,1 vezes a distância de 1 volta ao redor da terra. Apresentou inclusive a 
opção para o co-processamento do resíduo sólido urbano com tecnologia dominada, o Rio de 
Janeiro já realiza a destruição térmica do RSU e triplicou a vida útil do aterro sanitário.  

Ainda no 1º encontro, o Sr. Fauaz Abdul Hak, Instituto do Drywall, apresentou a Caliça 
Ambiental que é especializada em receber gesso/drywall e o transforma em fertilizante. O Sr. 
Carlos Henrique Machado falou a respeito da AEMPARCC (Associação das Empresas Paranaenses 
de Reciclagem dos Resíduos da Construção Civil), a qual possui cinco (5) Unidades de 
Processamento Licenciadas (UPL’s): Usipar, Soliforte, Tibagi, Caliça e HMS.  

Após a apresentação do Sr. Machado, teve início a segunda sessão de perguntas e 
respostas. Nesta, o encaminhamento mais importante foi o agendamento da primeira reunião de 
um Grupo de Trabalho que irá determinar qual das 20 regiões do estado abrigará o projeto-piloto 
em parceria com o Comitê Gestor de Logística Reversa da Construção Civil; esta reunião foi 
marcada para dia 15 de dezembro de 20151. 

 

Sem maiores considerações, o grupo encerrou as atividades com as deliberações descritas 
no presente documento. 

 

Atenciosamente, 
Engª Franciele T. Terán de Freitas 
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 Adiantada, posteriormente, para dia 14 de dezembro de 2015. 


