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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 15ª Reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa de Construção Civil 

Data: 08 de novembro de 2017 

Local: SENAI – Maringá 

Participantes: Conforme lista de presença no final do documento. 

 

Ata da Reunião 

 

No dia 08 de novembro de 2017 foi realizada a décima quinta reunião do Comitê Gestor de Logística 

Reversa do Setor de Construção Civil, junto ao SENAI Maringá, durante a manhã.  

A reunião contou com a presença dos representantes do SINDUSCON de Londrina, Maringá e 

Cascavel e representante do SENAI, conforme lista de presença. 

 

Apresentação da empresa Retorno Ambiental (Londrina) 

O Sr. Felipe fez apresentação da empresa Retorno, destacando: 

 Parceria com Sanepar em trâmite para o fornecimento do agregado em suas obras; 

 Em discussão com outros Órgãos, inclusive com Secretaria de Obras ref. envelopamento para 

galerias/rede elétrica; 

 O valor do agregado é 30% mais baixo comparado com os materiais in natura; classe A cobram R$ 

13,00/m³ para receber; 

 Em Londrina algumas construtoras já estão utilizando o agregado para assentamento de paver e 

calçadas (loteamento de 600 casas); MRV é cliente; Custo de R$ 36,00/m³ colocado na obra;  

 Selo Verde em discussão (projeto Recicla); 

 Principais problemas: Excesso de liberação de licenças para aterros,competindo com as usinas; 

dificuldades na venda; demora no processo de licenciamento de novas usinas; gesso contaminado 

acaba indo para aterro industrial; 

 Capacidade instalada para processar 8.000m³/mês;  

 Londrina gera 20.000m³/mês de RCC suficiente para atender as duas usinas existentes; 

 Nos ensaios, blocos feitos com agregados atendem as normas NBRs 15115 e 15116;  

 Abrecon está discutindo uma nova norma junto à ABNT ref. agregados; 

 Recebem resíduos A, B, C e D; resíduo contaminado é direcionado para CETRIC (Chapecó); 

 Parceria com a UEL (Berenice); 

 Desenvolvendo aplicativo que conecta construtora, transportador e demais atores; 

 Conseguem reciclar sacos de cimento na região. 
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Discussões ref. apresentação da Retorno: 

 SENAI comentou sobre a dificuldade de obter homogeneidade do material e consequentes ensaios 

laboratoriais; Felipe alega que a diferença na composição entre um lote e outro é muito baixa; 

 Sr. João ressaltou que muitas construtoras ainda têm receio de usar o agregado, principalmente em 

obras distantes, mas que o papel do sindicato é orientador; 

 Sr. Júlio destacou que as construtoras ainda não estão vislumbrando impacto econômico do uso do 

agregado, focando mais na obtenção do habite-se; vagões da Votoram retornam com paletes e 

poderiam transportar sacaria de cimento para co-processamento, se for o caso; 

 SENAI sugeriu lavrar termos de parceria com a Retorno, Future e outras usinas, a exemplo dos 

termos que estão sendo firmados com as empresas de gesso; papel do comitê de LR é na 

sensibilização e orientação das construtoras e prefeituras (R20);  

 Felipe comentou que usinas são viáveis somente para municípios até 200.000 habitantes; para 

pequenos municípios o caminho são as usinas móveis (20 a 25m³/h), onde a parceria pública privada 

é viável; separação de RCC em PEV não é viável; 

 

Leitura dos Encaminhamentos da ATA   

 Banner: considerando que não foi possível obter o arquivo aberto, o Sinduscon fará um novo 

banner, baseando-se no modelo do SENAI; 

 Termos parceria – empresas de gesso: Em face de orientações do jurídico – Sinduscon Norte, deverá 

tomar como exemplo o modelo deles e adequar os demais; 

 Ensaios dos agregados: Poderiam ser feitos via SENAI ou parcerias com as Universidades; 

 

Dia do Desafio – Curitiba: Sr. Elcio explanou sobre os resultados do evento em Curitiba, destacando pontos 

críticos, sucessos e aprendizados: 

 Necessidade de maior participação da parceira que cede o espaço;  

 Excelente receptividade da população participante, feliz com o evento e solicitando sua realização 

com maior frequência; 

 Necessidade de computar as doações não previstas (ex: doação de tintas para comunidade, 

cooperativas, etc.);  

 Estabelecimento das responsabilidades em termos de parcerias; 

 Estar preparado para recebimento de uma maior quantidade que o planejado (ex: tintas, que foi o 

gargalo); 

 Ampliar monitoramento das caçambas, evitando mistura de resíduos; 

 Reforçar busca de parceria para aproveitamento e/ou doação de tintas; 
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Dia do Desafio – Maringá:  

Sr. João explanou sobre os resultados do evento em Maringá, destacando: 

 Parceria com a Prefeitura de Maringá foi fundamental, a qual deu todo apoio; 

 Divulgação foi pequena, CBN e panfletagem junto aos veículos na manhã que antecedeu o evento; 

 Metade dos resíduos recebidos foi eletrônico; 

 Materiais críticos (lâmpadas, medicamentos) ficaram no Sinduscon aguardando os parceiros 

retirarem; 

 Doação de livros para biblioteca da PM Maringá; 

 Alinhamentos estavam sendo feitos com secretário de meio ambiente – Maringá, porém, na véspera 

o mesmo foi exonerado;  

 

Assuntos diversos 

Sr. Júlio comentou sobre a possibilidade de lavrar um TAC, em parceria com a SEMA para a realização do 

Dia do Desafio em Londrina – 2018; 

SENAI destacou tratar-se da última reunião da consultoria 2017 e que uma nova proposta será apresentada 

p/continuidade das ações em 2018; Sr. Elcio solicitou um feedback do comitê em relação à consultoria 

prestada, a fim de promover melhorias para 2018; Sra. Vanessa sugeriu fazer algo mais prático (oficinas, 

palestras interativas, participação da Abrecon, etc.) e que permita envolver mais os associados dos 

sindicatos; 

Sr. Elcio agradeceu a parceria e a confiança depositada no SENAI ao longo deste ano. 

 

Desta forma, seguem abaixo os encaminhamentos: 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 

SENAI:  

 Encaminhar nova proposta de atendimento, após tratativas entre Sinduscon PR e CBIC; 

 Verificar possibilidade de abrir o arquivo JPG do banner para edição, até 04/12/17; 

 Adequar os termos de parceria com os gesseiros, com base no modelo do Sinduscon Norte, até 

04/12/17; 

 Elaboração do relatório das atividades 2017, até 30/01/18; 
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FIEP:  

 Atualizar o site da logística reversa: www.fiepr.org.br/logisticareversa com todas as informações do 

Comitê, até 04/12/17; 

 Interface com a Secretaria de Transportes, quanto à possibilidade de isenção de pedágio para 

transporte de resíduos dentro do Estado do PR; 

 

SINDUSCON’S:  

 Indicação das construtoras: Com exceção do Sinduscon Oeste, os demais deverão indicar as 

construtoras ao SENAI até 04/12/17; 

 Volumes de RCC processados pelas Usinas: Com exceção do Sinduscon Oeste, os demais deverão 

repassar os volumes ao SENAI até 04/12/17; 

 Selo verde: Será dado continuidade entre Sinduscon Norte (Júlio) e SENAI Londrina (Silvana); prazo 

para novas informações: 04/12/17; 

 Apresentar sugestões para inserir na proposta do SENAI para 2018; 

 Próximo dia do desafio ficou pré-agendado para abril/18; 

 

SINDUSCON MARINGÁ 

  Repassar relatório com os resumos dos materiais coletados no Dia do Desafio até 04/12/17; 

 

SINDUSCON LONDRINA 

 Repassar novo status das negociações com SENAI Londrina ref. selo verde até 04/12/17; 

 

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

presente documento. 

Atenciosamente, 

MSc. Elcio Herbst 

 

 

http://www.fiepr.org.br/logisticareversa

