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A construção civil pode ser considerada uma das principais atividades econômicas no país, 
sendo responsável por boa parte do Produto Interno Bruto e por grande geração de empregos 
de forma direta e indireta. Devido à grandiosidade do setor e ao elevado consumo de matéria-
prima, a indústria da construção é responsável também pelo elevado número de resíduos. 
Diretrizes quanto à geração, acondicionamento, transporte e disposição final dos Resíduos da 
Construção Civil (RCC) são fornecidas através da resolução nº 307 do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente (CONAMA). No município de Goiânia, capital do estado de Goiás, ainda não 
existe um plano de gerenciamento de RCC como estabelece a resolução nº 307. O presente 
estudo constitui-se de um diagnóstico de algumas empresas privadas responsáveis pela coleta 
e transporte dos resíduos da construção civil no município de Goiânia e de dados que 
possibilitam uma estimativa da quantidade dos resíduos coletados por essas empresas. Os 
resultados obtidos mostram que a quantidade de resíduos da construção civil tem aumentado 
de forma estrondosa, confirmando o grande avanço do setor da construção. Além disso, 
algumas informações sobre as empresas entrevistadas possibilitaram identificar que as 
empresas geradoras dos resíduos e as próprias empresas responsáveis pelo transporte e coleta 
não têm conhecimento pleno da resolução nº 307. Por toda a cidade, percebe-se que os RCC 
são constantemente jogados em áreas inadequadas para disposição dos resíduos denominadas 
de “bota-fora”. A elaboração de um plano de gerenciamento para os RCC no município de 
Goiânia proporcionaria redução de gastos com remoção de entulhos e reduziria os impactos 
no meio ambiente, oferecendo reutilizações e reciclagem desses resíduos.  
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1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com questões ambientais tem aumentado a cada dia no meio da 
sociedade. O desenvolvimento do país tem proporcionado uma melhora relativa na qualidade 
de vida da população, entretanto, esse desenvolvimento tem sido feito de maneira 
desordenada, exigindo um alto consumo de matéria-prima e, conseqüentemente, elevada 
geração de resíduos. 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) devem ser tratados de maneira adequada 
devido, principalmente, à quantidade e variabilidade dos elementos que os compõem e a sua 
disposição final que, atualmente, tem sido motivo de preocupação para saúde pública 
(SISSINO & OLIVEIRA, 2000 apud PIOVEZAN JÚNIOR, 2007). 

Dentre os RSU, os resíduos da construção civil (RCC), também denominados de 
entulho, merecem destaque, visto que sua porcentagem do total de RSU, em massa, 
corresponde a 61% segundo Pinto (1999). Os RCC são provenientes, principalmente, de 
escavações, construções de novos edifícios, reformas e demolições. 

Porém, além da grande quantidade, outro fator que merece destaque é a forma de 
disposição final dos RCC. Diariamente pode-se encontrar nas cidades os chamados “bota-
fora”, que são áreas não apropriadas para a sua destinação. Essa forma de disposição gera 
grandes impactos ambientais, econômicos e na saúde pública. 

O maior impacto econômico gerado pela disposição irregular dos RCC em um 
município deve-se, principalmente, à necessidade de remoção desses resíduos, a chamada 
“gestão corretiva”. Com isso, a prefeitura do município tem gastos com máquinas e mão-de-
obra realizando serviços que poderiam ser evitados. 

Visando regulamentar e fiscalizar essas disposições clandestinas e propiciar um 
desenvolvimento sustentável no setor da construção civil, o Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA) elaborou a resolução nº 307 em 2002, que prioriza a não geração dos 
resíduos e estabelece uma co-responsabilidade entre gerador, transportador e receptor dos 
resíduos. Como a indústria da construção civil consome elevada quantidade de matéria-prima, 
a não geração dos RCC acaba se tornando utópica. Então, a resolução cita alternativas para os 
RCC: reutilização, reciclagem, disposição em aterros próprios para RCC e, em última 
instância, disposição em aterros sanitários do município. 

A Resolução nº 307 ainda exige a elaboração de um Plano de Gerenciamento dos 
Resíduos da Construção Civil (PG/RCC), tanto por parte do município como por parte das 
empresas geradoras. Esse plano de gerenciamento estabelecerá diretrizes sobre a segregação, 
o acondicionamento, o transporte e a destinação final dos resíduos da construção civil. 

O plano de gerenciamento dos RCC vem constituir o que é denominado de 
“gestão diferenciada” que, em combate à gestão corretiva, visa reduzir a geração dos RCC e 
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proporcionar uma destinação final adequada, visando até mesmo a reutilização e reciclagem 
dos resíduos. 

Para a elaboração de um plano de gerenciamento em um município, é necessária a 
elaboração de um diagnóstico dos Resíduos da Construção Civil no município. Esse 
diagnóstico deve apontar pontos críticos que devem ser priorizados, como a grande geração 
de resíduos, a disposição inadequada, etc. 

O diagnóstico é realizado junto aos geradores, ao órgão municipal responsável 
pela coleta de quantidades pequenas (oriundas de obras informais, como reformas) e de 
remoção de entulho disposto inadequadamente, às empresas privadas licenciadas que realizam 
a coleta e transporte dos RCC, aos executores informais não licenciados que também realizam 
o serviço de transporte e junto às áreas de destinação final. 

Neste trabalho, serão apresentadas idéias quanto à gestão diferenciada, ao plano 
de gerenciamento, alternativas de reciclagem e reutilização dos RCC e desenvolvido um 
diagnóstico preliminar dos resíduos da construção civil coletados por empresas privadas 
licenciadas no município de Goiânia. 

A elaboração dos diagnósticos de forma detalhada possibilitará o 
desenvolvimento de políticas públicas que auxiliem a correta execução das diretrizes descritas 
na Resolução nº 307 do CONAMA, proporcionando um desenvolvimento sustentável do setor 
da construção civil, de modo a racionalizar o uso dos materiais e possibilitar destinações 
adequadas para os RCC, que resultarão em benefícios econômicos e, principalmente, na saúde 
pública e no meio ambiente. 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem por objetivo diagnosticar a situação da coleta e transporte 
dos Resíduos da Construção Civil realizados por empresas privadas no município de Goiânia. 
Com o diagnóstico, será possível verificar alguns impactos ambientais, sociais e econômicos 
causados por esse setor. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Selecionar algumas empresas privadas responsáveis pelo serviço de coleta de 
resíduos da construção civil no município de Goiânia e entrevistar o 
responsável pela empresa 

 Obter informações sobre o funcionamento da empresa e quantidades de entulho 
removidas, dentre outras; 
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 Estimar a participação dessas empresas privadas na massa total de resíduos da 
construção civil do município. 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A indústria da construção civil é uma das atividades sócio-econômicas mais 
importantes no Brasil. É um subsetor do setor de indústrias, segundo o Ministério do 
Desenvolvimento, que envolve desde a extração de matéria-prima, passando por obras de 
construção simples, até chegar às obras de grande porte, construções complexas. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2001, o setor 
da construção civil foi responsável por cerca de 15% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil. É um setor que vive constante crescimento e desenvolvimento, devido, dentre outros 
fatores, ao forte investimento que a construção civil recebe. Cerca de 70% dos investimentos 
do país passam por essa indústria (BRASIL, 1996). 

A macroestrutura da construção civil pode ser dividida basicamente em quatro 
setores: construção (edificações e construções pesadas como barragens e estradas), produção e 
comercialização de insumos (materiais de construção), bens de capital para a construção e 
serviços diversos (como a atividade imobiliária). A participação de cada um na formação do 
PIB 2001 encontra-se apresentada na Figura 1: 

 
Figura 1 - Divisão da participação da indústria da construção civil na 

formação do PIB 2001 

FONTE: PIOVEZAN JÚNIOR, (2007)  

 

O ramo da construção civil também é responsável pela grande geração de 
empregos. Essa mão-de-obra envolvida na construção é a mais variada possível, envolvendo 
desde a mais especializada até os profissionais menos qualificados.  
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Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), baseada em 
dados das Contas Nacionais do IBGE, o setor da construção civil, em 2001, foi responsável 
pela ocupação de 3,924 milhões de trabalhadores. Isso correspondeu a 6,1% do total da 
população ocupada no conjunto das atividades econômicas. 

Entretanto, ao mesmo passo que a indústria da construção civil contribui 
positivamente para o país no âmbito econômico e social, ela contribui de maneira negativa no 
quesito meio ambiente. 

Segundo Piovezan Júnior (2007), o processo construtivo, em todas as etapas 
(extração de matéria-prima, construção, demolição, etc.), atinge o meio ambiente de certa 
forma, seja na saúde pública, na biota, nas condições estéticas e sanitárias do meio ambiente 
ou na qualidade dos recursos naturais. 

3.2  IMPACTOS CAUSADOS PELA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

A atividade da construção civil gera um impacto ambiental que não pode ser 
desconsiderado. Pelo contrário, deve ser urgentemente tratado de maneira mais séria e 
rigorosa. 

“A construção civil é responsável por 15 a 50% do consumo dos recursos naturais 
extraídos” (JOHN, 2010 a). Isso faz com que essa indústria seja o maior consumidor de 
recursos naturais. Para se ter uma idéia desse valor, ainda segundo John (2010 a), o consumo 
de agregados naturais está entre 1 e 8 toneladas/habitante.ano e, no Brasil, somente para 
produção de argamassas e concreto, esse valor chega até 220 milhões de toneladas. 

Esse grande consumo de matéria-prima está diretamente ligado ao grande 
desperdício de materiais e à grande geração de resíduos sólidos, que pode ser considerada um 
dos maiores impactos ambientais gerados pela construção civil. Estudos realizados em 
algumas cidades do Estado de São Paulo mostram que os resíduos da construção civil (RCC) 
são parcela predominante da massa total de resíduos sólidos urbanos (RSU), como 
apresentado na Tabela 1: 

Tabela 1 - Participação dos RCC em relação aos RSU em algumas cidades paulistas. 

MUNICÍPIO ANO GERAÇÃO                        
DIÁRIA (ton.) 

PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO 
AOS R.S.U. 

São Paulo 2003 17.240 55% 
Guarulhos 2001 1.308 50% 
Diadema 2001 458 57% 
Campinas 1996 1.800 64% 
Piracicaba 2001 620 67% 

São José dos Campos 1995 733 67% 
Ribeirão Preto 1995 1.043 70% 

Jundiaí 1997 712 62% 
São José do Rio Preto 1997 687 58% 

Santo André 1997 1.013 54% 
FONTE: SINDUSCON-SP, (2005) 
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Segundo o Sindicato da Construção de São Paulo (SINDUSCON-SP, 2005), cerca 
de 75% dos resíduos gerados pela construção civil nos municípios são oriundos de eventos 
informais, ou seja, obras de construção, reformas e demolições geralmente realizadas pelos 
proprietários dos imóveis. 

Essa grande quantidade de resíduos gerados é bastante preocupante. A disposição 
incorreta, ou seja, em lugares não apropriados é agravada pelas condições precárias do 
sistema de saneamento básico no país, provocando um impacto ambiental em grande escala 
(PIOVEZAN JÚNIOR, 2007). 

Dentre os principais impactos ambientais gerados pela disposição inapropriada 
(conseqüência do descaso dos geradores e da falta de políticas públicas mais rigorosas),  
pode-se citar: 

 Proliferação de agentes transmissores de doenças; 
 Assoreamento de rios e córregos; 
 Degradação de áreas de proteção permanente; 
 Obstrução de sistemas de drenagem; 
 Ocupação de vias e logradouros públicos, prejudicando a circulação de pessoas 

e veículos, além da poluição visual; 
 Presença de resíduos perigosos, gerando alto risco à comunidade. 

Frente a essa situação, os governos municipais tentam amenizar a situação com 
medidas paliativas e não preventivas através de realização de coleta e custeando o transporte e 
disposição final dos resíduos. Entretanto, essa prática acaba por incentivar o contínuo 
depósito de resíduos em áreas que são atendidas pela coleta pública. 

Em sua publicação “Gestão Ambiental de Resíduos da Construção Civil”, o 
SINDUSCON-SP (2005) menciona que, para a gestão dos resíduos de construção e 
demolição, a solução deve de alguma forma integrar a atuação dos seguintes agentes: 

 Órgão público municipal: responsável por realizar o controle e fiscalização a 
respeito do transporte e destinação final dos resíduos; 

 Geradores de resíduos: responsáveis por observar os padrões segundo as 
legislações vigentes específicas no que se refere à disposição final dos 
resíduos, gerenciando-os interna e externamente; 

 Transportadores: responsáveis pela destinação aos locais apropriados 
(licenciados) e apresentação do comprovante da destinação. 

Outros impactos ambientais gerados pela indústria da construção civil que são 
menos perceptíveis, mas de mesma importância são: degradação da qualidade do ar e o alto 
consumo de energia. 

A qualidade do ar é afetada principalmente pelos processos produtivos de alguns 
materiais da construção, já que os resíduos nos processos de fabricação normalmente são 
gases e materiais particulados. Segundo John (2010 a), para se produzir uma tonelada de 
clínquer, 600 kg de CO2 são produzidos. 
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Além disso, nos municípios, a poluição atmosférica gerada pela construção civil é 
causada pelas atividades de construção e demolição. A ausência de equipamentos próprios 
para retenção de particulados gera um excesso de poeira, afetando o próprio local da obra e a 
vizinhança, provocando principalmente problemas respiratórios. 

De acordo com Industry and Environment (1996 apud JOHN,2010 b), a indústria 
da construção civil consome muita energia devido à grande distância entre os locais de 
extração de matéria-prima e os locais de uso desse material, aumentando a utilização dos 
transportes. Ainda segundo a mesma citação, cerca de 80% da energia necessária para a 
construção de um edifício é consumida nas etapas de produção e transporte de materiais. 

Atualmente, é notória a importância global que se dá aos aspectos ambientais em 
todos os processos produtivos e construtivos. O desenvolvimento sustentável tem sido 
requisitado em todas as áreas e a maioria das empresas, não só as do ramo da construção civil, 
tentam ser classificadas como “amigas” do meio ambiente. John (2010 b) cita uma pesquisa 
realizada pela Civil Engineering Research Foundation (CERF) no ano de 1996, que traz as 
tendências fundamentais para o futuro do setor da construção civil. De acordo com a fonte 
citada, os aspectos ambientais estão em segundo lugar nessas tendências (Figura 2): 

 

 
Figura 2 - Impacto de diferentes tendências nas atividades da construção civil. 

FONTE: Adaptado de JOHN (2010 b) 

Infelizmente, ainda é perceptível o descaso do setor quanto ao grande volume 
gerado e o destino final de seus resíduos. Isso faz com que o gerenciamento adequado dos 
resíduos da construção civil se torne um grande desafio para os governos municipais e 
geradores. Além dos transtornos causados, os resíduos demandam um investimento financeiro 
para o correto tratamento e disposição. 

Por essas e outras várias razões, segundo John (2001 apud PIOVEZAN JÚNIOR, 
2007), “nenhuma sociedade poderá atingir o desenvolvimento sustentável sem que o 
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complexo da indústria da construção civil, setor esse que dá suporte para o desenvolvimento 
da sociedade, sofra grandes transformações”. 

3.3  OS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Esse tópico tem por objetivo apresentar definição, classificação e abordar outros 
assuntos a respeito dos resíduos da construção civil (RCC), como a composição e a geração 
desses resíduos. 

3.3.1. Conceitos e Classificação 

Segundo a Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA): 

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 obra, caliça ou metralha. 

Essa mesma Resolução ainda classifica os RCC em quatro classes, como mostra a 
Tabela 2. 

Tabela 2 - Classificação dos RCC segundo resolução nº 307, de 05/07/2002 do CONAMA. 

Classificação Tipologia 

Classe “A” 

Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, como: a) de construção, demolição, 
reformas e reparos de pavimentação ou outras obras de infra-estrutura, inclusive solos 

provenientes de serviços de terraplanagem; b) de construção, demolição, reformas e reparos 
de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, telhas, etc.), argamassa e concreto; c) 

processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, meio-
fios, etc.) produzidas no canteiro de obras. 

Classe “B” Resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, 
vidros, madeiras e outros. 

Classe “C” 
Resíduos para os quais ainda não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam sua reciclagem ou recuperação, tais como produtos 
oriundos do gesso. 

Classe “D” 
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 CONAMA nº 307/2002 

 

Essa divisão em classes possibilita ao gerador dos RCC um manejo e segregação 
adequada desses resíduos. A classificação permite também a identificação de soluções para 
cada tipo de resíduo, proporcionando uma redução no custo da disposição final e um ganho 
enorme no âmbito sócio-ambiental (PIOVEZAN JÚNIOR, 2007). 

Segundo a mesma resolução, algumas responsabilidades são atribuídas aos 
diferentes tipos de agentes envolvidos no processo de geração, tratamento e disposição dos 
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RCC. Cunha Júnior (2005), em seu trabalho junto ao SINDUSCON – MG, explicita algumas 
dessas responsabilidades: 

 Gerador: tem como responsabilidade gerenciar os resíduos desde sua geração 
até a sua disposição final, adotando métodos e técnicas compatíveis com as 
destinações ambientais, sanitárias e economicamente desejáveis; 

 Transportador: deve cumprir e fazer cumprir todas as determinações 
constantes em normas que tratam dos procedimentos e operações do processo 
de gerenciamento dos RCC; 

 Cedentes de área para recebimento: devem cumprir e fazer cumprir as 
determinações normativas quanto aos procedimentos e operações de aterros 
inertes, em especial, o seu controle ambiental; 

 Poder público: normaliza, orienta, controla e fiscaliza a conformidade da 
execução dos processos de gerenciamento do Plano Integrado de 
Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (PIGRCC). Também é 
responsabilidade propor soluções e estruturar as áreas de recebimento, triagem 
e armazenamento temporário de pequenos volumes para, depois, oferecer 
destinação às áreas de beneficiamento. 

3.3.2. A Origem dos Resíduos da Construção Civil 

Segundo Pinto & Gonzáles (2005 apud PIOVEZAN JÚNIOR, 2007), os RCC no 
Brasil possuem diversas origens, mas a maior parte desses resíduos é gerada pelas reformas, 
ampliações e demolições (Figura 3). 

 
Figura 3 - Origem dos RCC em alguns municípios brasileiros (% da 

massa total) 

FONTE: adaptado de PIOVEZAN JÚNIOR (2007) 

Segundo o Symonds Group (1999 apud SCREMIN, 2007), além dos resíduos 
provenientes de reformas e demolições e construções de edificações, os RCC também 
possuem origem nos serviços de terraplanagem e fundação e na construção e manutenção de 
estradas. 

Levy (1997 apud SCREMIN, 2007) destaca dois fatores que são grandes 
responsáveis pela geração dos resíduos da construção civil e que, normalmente, não são 
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levados em conta no estudo da origem desses resíduos: as deficiências do processo 
construtivo empregados atualmente e a baixa qualificação da mão-de-obra existente. 

Pode-se ainda destacar que, de certa forma, a ignorância por parte dos 
construtores (de pequeno ou grande porte) também é um fator crucial para a geração dos 
resíduos. A idéia de que o gerenciamento dos RCC é um gasto que não tem retorno ainda 
prevalece na mente de alguns grandes construtores. Para os pequenos construtores, a 
quantidade gerada por eles é mínima e não afetaria em nada o meio ambiente. 

3.3.3. A Composição dos Resíduos da Construção Civil 

A composição dos resíduos da construção civil é variável. O país, a região em um 
mesmo país e até a tecnologia utilizada são fatores que influenciam a variabilidade na 
composição dos RCC. Em casos de demolições, até mesmo a idade da construção influencia 
na composição do RCC gerado (SCREMIN, 2007). Ainda segundo a mesma citação, alguns 
elementos que compõem os resíduos da construção civil são: 

 Concretos e argamassas; 
 Materiais cerâmicos; 
 Solos, areia; 
 Asfalto; 
 Metais; 
 Madeiras; e 
 Materiais como papel, plástico e borracha. 

Esses materiais encontram-se em diferentes proporções de acordo com a origem 
do RCC. Tomando como exemplo um aterro sanitário no município de Salvador-BA, Cassa 
(2001 apud PIOVEZAN JÚNIOR, 2007) encontrou que, dentre os 2.044 m3/dia de resíduos, 
94% possuíam alto potencial de reciclagem. Dentre essa porcentagem, 53% são compostos 
por resto de concreto e argamassa, 14% de material cerâmico, 5% de rocha e 22% de solo e 
areia, como mostra a Figura 4. 

 
Figura 4 - Composição do RCC, em massa, no município de Salvador-BA 

FONTE: adaptado de PIOVEZAN JÚNIOR (2007) 

A maior parte dos RCC se enquadra na Classe “A” segundo a resolução nº 307 do 
CONAMA, ou seja, resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. Logo, boa parte dos 
resíduos da construção civil possui um potencial para reciclagem que reduziria o consumo de 
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matéria-prima, o consumo de energia no processo de fabricação de materiais e amenizaria 
também os impactos ambientais provenientes da incorreta destinação final. 

Segundo Cavalcanti (2003 apud SILVA & ARNOSTI JR, 2005), “o entulho que 
sai dos canteiros de obras brasileiras é composto basicamente por 64% de argamassa, 30% de 
componentes de vedação como tijolos e blocos e 6% de outros materiais como concreto, rocha 
e materiais deletérios (metais, plásticos, papel, solo, etc.)”. 

Em seu sítio virtual, a Prefeitura de Goiânia (2010) menciona que o percentual 
dos resíduos da construção civil em relação ao total de resíduos sólidos urbanos coletados está 
entre 40% e 70%,  sendo 50% dos RCC dispostos inadequadamente. Ainda segundo a mesma 
fonte, a Prefeitura de Goiânia realiza a remoção desses RCC dispostos de maneira incorreta 
por motivos de preservação da saúde pública e, mensalmente, são coletadas desses depósitos 
irregulares aproximadamente 45 mil toneladas. 

3.3.4. A Geração dos Resíduos da Construção Civil 

Segundo Kazmierczak (2008), são gerados, na União Européia, cerca de 300 
milhões de toneladas de resíduos da construção e demolição (RCD) por ano. Ainda segundo a 
mesma fonte, a nível nacional, somente em São Paulo são gerados 6 milhões de toneladas de 
RCD por ano. 

Pinto (1999) menciona que a geração per capita de resíduos da construção civil 
no Brasil gira em torno de 500 kg/hab.ano, o que equivale a aproximadamente 1,6 kg/hab.dia, 
considerando 26 dias por mês.  

Em estudo realizado em 11 municípios brasileiros, Pinto (2005) menciona que a 
quantidade de materiais perdidos nas obras que refletem na geração dos RCC corresponde, em 
massa, a valores iguais ou até mesmo superiores que a massa de resíduos sólidos domiciliares 
(RSD), conforme ilustrado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Percentagem em massa dos Resíduos Sólidos Urbanos  

FONTE: adaptado PIOVEZAN JÚNIOR (2007) 

Essa geração de resíduos da construção civil, segundo Silva & Arnosti Jr. (2005), 
depende das técnicas e metodologias utilizadas na produção, do nível de qualificação da     
mão-de-obra e de programas de gerenciamento. 
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3.3.5. A Coleta e Transporte dos Resíduos da Construção Civil 

Os geradores dos resíduos da construção civil são responsáveis pela coleta, 
transporte e disposição final dos mesmos. Entretanto, empresas especializadas nos serviços de 
coleta e transporte são contratadas para realização do serviço, levando os RCC até seu destino 
final. 

Segundo a Resolução CONAMA 307/2002, os transportadores “são as pessoas, 
físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, encarregadas da coleta e do transporte dos resíduos 
entre as fontes geradoras e as áreas de destinação”. 

A mesma resolução estabelece a responsabilidade dos geradores dos RCC, 
criando uma rede de co-responsabilidade entre o gerador até o gestor da unidade de 
tratamento ou de disposição final. E, no caminho que faz a conexão entre esses responsáveis, 
têm-se as empresas coletoras e transportadoras dos entulhos em casos em que os próprios 
geradores não conseguem fazer esse serviço. (VALENÇA, 2007). 

Ainda segundo Valença (2007), as características das empresas responsáveis pela 
coleta e transporte de RCC vêm se modificando gradativamente, tentando acompanhar a 
demanda por serviços de tratamento e disposição final. É grande a variedade dos 
equipamentos de coleta, que vai desde carroças de tração animal (Figura 6) até caminhões do 
tipo poli-guindaste transportando as caçambas estacionárias (Figura 7). 

 
Figura 6 - Coleta de RCC por transporte de tração animal 

FONTE: PINTO (1999) 
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Figura 7 - Coleta de RCC por caminhão do tipo poli-guindaste 

Fonte: JOHN (2010) 

 

Os pequenos geradores, responsáveis por obras de construção e demolição 
informais, não têm condições de contratar um serviço legalizado de remoção de RCC. Com 
isso, eles acabam optando pelo transporte e disposição irregulares. Quando os resíduos da 
construção civil são dispostos de maneira inadequada, ou seja, em lotes baldios ou às margens 
de córregos, por exemplo, a Prefeitura do município geralmente realiza a remoção desse 
entulho, como é o caso do município de Goiânia, visando principalmente a proteção da saúde 
pública (PREFEITURA DE GOIÂNIA, 2010). 

Para Pinto (1999), a parcela de resíduos da construção civil transportada por 
carroças e caminhonetes corresponde a uma parcela considerável e não podem ser 
desprezados na elaboração de diagnósticos dos municípios. 

O transporte dos RCC deve ser realizado em conformidade com normas técnicas 
específicas (CONAMA, 2002). Segundo a Portaria nº 357 (BRASIL, 1997), “o transporte de 
resíduos deve ser efetuado em condições ambientalmente adequadas, de modo a evitar a sua 
dispersão ou derrame”. Ainda segundo a mesma portaria, o transporte de resíduos da 
construção civil só pode ser efetuado pelo gerador do resíduo, por empresas licenciadas nos 
termos de legislação aplicável e por entidades responsáveis pela gestão dos resíduos urbanos. 

Sobre os equipamentos de transporte, os veículos e as caçambas estacionárias, a    
NBR 13.221 (ABNT, 2003) menciona que o estado de conservação dos mesmos deve ser de 
tal forma que não permita o derrame dos resíduos. 

Segundo Araújo (2000 apud SCREMIN, 2007), alguns aspectos relacionados à 
remoção dos RCC em caçambas metálicas podem causar riscos à saúde ambiental e pública, 
como: 

 A inexistência de cobertura de proteção nas caçambas; 
 Lançamento de outros tipos de resíduos, como os resíduos perigosos e 

orgânicos; 
 Mau estado de conservação das caçambas, falta de sinalização refletora de 

segurança e visibilidade do equipamento nas vias públicas. 
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 Presença de recipientes ocos e vazios que permitem o acúmulo de água 
possibilitando o desenvolvimento de vetores. 

3.3.6. A Disposição Final dos Resíduos da Construção Civil 

Na maioria dos municípios brasileiros, áreas denominadas de “bota-fora” são os 
locais escolhidos para a destinação final dos RCC. Segundo Pinto & González (2005), os 
bota-fora são “áreas, públicas ou privadas, de maiores dimensões utilizadas para atividades de 
aterro realizadas sem nenhum controle técnico”. Ainda segundo os autores, essas áreas 
surgem devido às empresas que realizam a coleta e transporte dos resíduos de obras de grande 
porte e que descarregam esse material em locais inadequados para esse fim e sem 
licenciamento ambiental. Essas áreas são quase sempre oferecidas por interesse dos 
proprietários em corrigir sua topografia e, por isso, se esgotam rapidamente. Pinto & 
González (2005) ainda mencionam um levantamento do total de bota-foras identificados em 
alguns municípios brasileiros, como ilustrado na Tabela 3. 

Tabela 3 - Identificação do número de “bota-foras” em alguns municípios brasileiros 

Município (mês e ano) Total de bota-foras 
São José dos Campos – SP (setembro/1995) 13 

Ribeirão Preto – SP (novembro/1995) 8 
Jundiaí – SP (julho/1997) 21 

São José do Rio Preto – SP (setembro/1997) 17 
Santo André – SP (outubro/1997) 4 

Vitória da Conquista – BA (junho/1998) 3 
Uberlândia – MG (outubro/2000) 2 

Guarulhos – SP (junho/2001) 17 
Piracicaba – SP (outubro/2001) 14 

FONTE: adaptado PINTO & GONZÁLEZ (2005) 

Esses locais de disposição final clandestinos são escolhidos sem serem levados 
em conta os aspectos ambientais e sem nenhum controle de volume e de separação dos 
materiais (SCREMIN, 2007). Ainda segundo o mesmo autor, as cidades de São Paulo e Belo 
Horizonte já possuem Pontos de Entrega Voluntária (PEV), que têm como objetivo receber os 
RCC de pequenos geradores e direcioná-los para uma destinação apropriada. 

Os grandes geradores possuem a responsabilidade de separar seus resíduos 
conforme as classes estabelecidas na resolução nº 307 do CONAMA. Segundo a resolução, 
em seu artigo 10º, os resíduos da construção civil devem ser destinados da seguinte forma: 

 Resíduos de Classe A: devem ser reutilizados/reciclados na forma de agregados 
ou devem ser encaminhados para o aterro de resíduos da construção civil, 
sendo dispostos de forma a permitir uma futura utilização ou reciclagem; 

 Resíduos de Classe B: devem ser reutilizados, reciclados ou encaminhados 
para áreas de armazenamento temporário de maneira que seja possível futura 
utilização ou reciclagem 

 Resíduos de Classe C: devem ser armazenados, transportados e destinados 
segundo as normas técnicas específicas; 



24 
 

 Resíduos de Classe D: devem ser armazenados, transportados, reutilizados e 
destinados segundo as normas técnicas específicas. 

A reciclagem e reutilização dos resíduos de classe “A” será um assunto tratado no 
decorrer deste trabalho. 

Para os resíduos de classe “B” (papel, plástico, vidro, metal, madeira, etc.), 
algumas sugestões podem ser oferecidas. Segundo Scremin (2007), no caso dos quatro 
primeiros materiais citados como exemplo, se o município possuir um sistema de coleta 
seletiva, esse sistema será responsável pela destinação final adequada. Caso esse sistema não 
seja uma realidade do município, o gerador pode entrar em contato com associação de 
catadores e usinas de reciclagem. E, por último, se nenhuma das alternativas anteriores for 
viável, esses materiais podem ser encaminhados para o aterro sanitário do município. No caso 
da madeira, ainda segundo o mesmo autor, ela pode ser utilizada como fonte de energia em 
algumas indústrias (como em olarias) ou em regiões que necessitam desse material. 

Em relação aos resíduos de classe “C”, ou seja, aqueles para os quais ainda não 
foram desenvolvidas técnicas viáveis para recuperação ou reciclagem (como é o caso do 
gesso), sugere-se o retorno desses materiais para os fabricantes, que fornecerão uma 
destinação final adequada. Entretanto, estudos estão sendo realizados e algumas alternativas 
sendo propostas. Segundo John & Cincotto (2003), algumas aplicações para os resíduos 
oriundos do gesso são: correção de solos, aditivo para compostagem, absorvente de óleo e 
secagem de lodo de esgoto. 

Para os resíduos de classe “D” (considerados perigosos), o destino pode ser 
empresas recicladoras pré-estabelecidas (para as latas de tinta e outras embalagens limpas) ou 
aterros especiais para resíduos perigosos (para as tintas, óleos, solventes, etc.), sendo que 
esses aterros especiais serão responsáveis pela disposição adequada sob controle e 
monitoramento permanente (PINTO & GONZÁLEZ, 2005). 

3.4  POLÍTICA DE GESTÃO PARA OS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

Segundo Pinto & González (2005), o Estatuto das Cidades – Lei Federal nº 
10.257, prevê a necessidade de preservar e proteger o meio ambiente e, para isso determina 
diretrizes que visam o desenvolvimento sustentável dos centros urbanos. Ainda segundo os 
autores, uma das principais políticas para tal desenvolvimento é a gestão dos resíduos sólidos. 

Várias são as leis, políticas públicas e normas técnicas que tratam do assunto da 
gestão dos resíduos da construção civil. Pinto (2005) aponta algumas das principais políticas 
públicas e leis, como mostra a Tabela 4. 
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Tabela 4 - Políticas Públicas e Normas Técnicas sobre a gestão de resíduos da construção civil 

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  
 
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 
- Resíduos Sólidos da Construção Civil – Áreas de Reciclagem – Diretrizes para projeto, implantação e 
operação: NBR 15114:2004 
- Agregados reciclados de resíduos da construção civil – Execução de camadas de pavimentação – 
Procedimentos: NBR 15115:2004 
- Agregados reciclados de resíduos da construção civil – Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem 
função estrutural – Requisitos: NBR 15116:2004 

FONTE: adaptado PINTO (2005). 

3.4.1. As Leis Federais 

No âmbito das questões ambientais como um todo, um dos maiores 
acontecimentos ambientais no país foi a realização da II Conferência Internacional das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em 1992, também conhecida como Eco 92. O 
acontecimento dessa conferência impulsionou o desenvolvimento das políticas em relação ao 
meio ambiente. 

Isso não significa que antes da Eco 92 não havia legislações no Brasil sobre o 
meio ambiente. Segundo Melo (2010), a Constituição Federal, em seu capítulo VI, artigo 225 
de 1988 e a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981 são algumas legislações que 
antecedem a conferência e tratam de questões ambientais. 

Em relação aos resíduos da construção civil especificamente, Piovezan Júnior 
(2007) afirma que a resolução CONAMA nº 307 de 2002 foi o marco divisor da gestão dos 
RCC. Pinto (2005) destaca os princípios da resolução como sendo “priorizar a não-geração de 
resíduos e proibir disposição final em locais inadequados, como aterros sanitários, em      
bota-foras, lotes vagos, corpos d’água, encostas e áreas protegidas por lei”. 

Ainda segundo Pinto (2005), as responsabilidades que a resolução nº 307 atribui 
aos Municípios e aos geradores dos RCC são claras. Estes têm a responsabilidade de elaborar 
Projetos de Gerenciamento em obra, ou seja, caracterizar os resíduos indicando os 
procedimentos necessários para triagem, acondicionamento, transporte e destinação. Aqueles 
têm como responsabilidade elaborar um Plano Integrado de Gerenciamento capaz de 
incorporar o Programa Municipal de Gerenciamento (para os pequenos geradores) e os 
Projetos de Gerenciamento em obra. 

O Plano Integrado e o Programa Municipal deveriam ser elaborados até janeiro de 
2004 e implementados até julho de 2004. Já o Projeto de Gerenciamento deveria ser 
apresentado e implementado a partir de janeiro de 2005. 
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Em relação ao Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do Habitat          
(PBPQ-H), Pinto (2005) menciona a necessidade de se considerar os impactos no meio 
ambiente gerados pelos resíduos da construção civil, definindo uma destinação final adequada 
para que se consiga a qualificação “A” das construtoras. Ainda segundo o autor, caso isso não 
seja alcançado pela empresa, créditos fornecidos por instituições financeiras que valorizam 
esse tipo de qualificação e o utilizam como critério de seleção podem ser negados à empresa. 

As normas técnicas são de extrema importância para possibilitar o exercício da 
responsabilidade para os geradores, agentes públicos, para viabilizar o correto manejo dos 
resíduos e para permitir a utilização desses resíduos como agregados (PINTO, 2005). 

3.4.2. As Leis Estaduais 

Segundo Melo (2010), o estado de Goiás possui duas principais leis que tratam 
das questões ambientais: a de Controle da Poluição do Meio Ambiente de 1978 e a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos de 2002 (Lei nº 14.248). 

Na Política Estadual de Resíduos Sólidos (GOIÁS, 2002), alguns princípios da 
política são enunciados nos incisos do artigo 2º e, segundo Melo (2010), alguns merecem 
destaque, como mostra a Tabela 5: 

Tabela 5 - Alguns princípios da Lei Estadual nº 14.248 conforme artigo 2º 

Inciso II: O gerenciamento integrado através da articulação entre o Poder Público, os produtores e demais 
segmentos da sociedade civil. 

Inciso IX: A minimização dos resíduos por meio do incentivo às práticas ambientalmente adequadas de 
reutilização, reciclagem e recuperação, e que busquem evitar sua geração. 

Inciso X: A responsabilização pós-consumo do produtor pelos produtos e serviços ofertados. 
Inciso XI: Responsabilização por danos causados pelos agentes econômicos e sociais com a adoção do 

princípio do poluidor pagador. 
Inciso XIV: Os incentivos fiscais, financeiros e creditícios para que se alcancem os objetivos da lei. 

FONTE: GOIÁS (2002) 

3.4.3. As Leis Municipais 

Melo (2010) realizou um trabalho voltado especificamente para o município de 
Goiânia com o objetivo de traçar um panorama da situação dos resíduos da construção civil 
no município. Segundo o autor, Goiânia conta com quatro documentos principais que tratam 
sobre o assunto: Lei Orgânica do Município de 1990, o Código de Posturas do Município de 
1992, o Plano Diretor de Goiânia de 2007 e a Instrução Normativa nº 18 da Agência 
Municipal de Meio Ambiente (AMMA) de 2005. 

A Instrução Normativa nº 18 da AMMA, de 26 de dezembro de 2005, dispõe 
sobre as diretrizes, os critérios e os procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. Além 
disso, institui diretrizes básicas para o licenciamento ambiental dos transportadores de RCC 
para locais de transbordo e de destinação final desses resíduos (AMMA, 2005). 

Segundo Melo (2010), a aprovação de um marco legal, como a Instrução 
Normativa nº 18, não é a conclusão de uma trajetória, mas apenas o começo. O maior desafio 
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das novas legislações é a sua implementação, fazendo com que seus princípios sejam de fato 
aplicados na reconstrução da cultura de um município. Ainda segundo o autor, as condições 
físicas, técnicas e financeiras atuais do município não são favoráveis para a viabilização e 
aplicação na Instrução Normativa. 

Em relação ao Plano Diretor de Goiânia, Melo (2010) destaca que uma das 
diretrizes do plano é estabelecer estratégias de sustentabilidade social e ambiental do 
município através de programas como o Programa de Gestão Ambiental, que inclui o 
gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. O Plano Diretor inclui um Plano de Gestão de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (que inclui os RCC) através de um gerenciamento 
seletivo dos resíduos, possibilitando a reciclagem e reutilização dos mesmos reduzindo os 
impactos ambientais, fortalecendo o mercado de materiais recicláveis e gerando emprego e 
renda no município. 

3.5. O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Segundo a Resolução nº 307 do CONAMA: 

Gerenciamento de Resíduos: é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou 
reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, 
procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao 
cumprimento das etapas previstas em programas e planos. 

Para Castilhos Júnior (2003 apud SCREMIN, 2007), os termos gestão e 
gerenciamento podem ser utilizados como sinônimos. Embora para alguns técnicos haja 
diferenças nesses termos, nesse trabalho será considerado que ambos os termos possuem a 
mesma conotação, seguindo a definição citada pela Resolução nº 307 do CONAMA. 

De acordo com Valença (2007), a gestão dos resíduos da construção civil no 
Brasil se caracteriza principalmente pela falta de capacidade gerencial das autoridades, além 
das limitações técnicas e financeiras. O modelo de gerenciamento dos resíduos de forma geral 
adotado no país é conhecido como “Gestão Corretiva”. 

A Gestão Corretiva, para Piovezan Júnior & Silva (2007), é um modelo de gestão 
que realiza o aterramento contínuo de terrenos baldios, ao longo de corpos hídricos e em áreas 
periféricas. Ainda segundo os autores, esse tipo de gerenciamento acarreta graves problemas 
ambientais e de saúde pública, visto que promove o fluxo irracional dos RCC e as áreas 
ilegais de destino desses resíduos são também pontos de descarte de vários outros tipos de 
resíduos. 

Scremin (2007) complementa a definição de Gestão Corretiva mencionando que a 
ela é um sistema de gestão que “engloba atividades não preventivas, repetitivas e com altos 
custos para os municípios, não atendendo a legislação atual”. 

Para Valença (2007), esse sistema – largamente adotado no país – irá permanecer 
enquanto existir áreas com essa finalidade nas proximidades das zonas responsáveis pela 
geração dos RCC. Segundo Pinto (1999), o ciclo de funcionamento do sistema é o seguinte: 
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geradores e coletores realizam o transporte dos resíduos para os locais mais próximos (lotes 
baldios, margens de rodovia, etc.) e a autoridade local identifica esses pontos de depósito 
irregulares, realizando a limpeza, que é de alto custo para o município. Desse modo, os 
geradores e coletores continuam o processo, já que uma das partes mais trabalhosas e de 
maior custo fica por conta do município. 

Os municípios, em especial os de grande e médio porte, não podem mais aceitar 
nem conseguem suportar esse tipo de gestão dos resíduos da construção civil. A elevada 
geração desses resíduos promove um gigantesco impacto no meio ambiente, na saúde pública 
e no aspecto financeiro do município (CASSA, 2001 apud PIOVEZAN JÚNIOR, 2007). 

Em combate a essa Gestão Corretiva, Pinto (1999) sugere a denominada “Gestão 
Diferenciada”. Ainda segundo o autor, as diretrizes básicas desse tipo de gestão são: 

 A facilitação total da disposição dos resíduos da construção e demolição e 
outros tipos de resíduos que comumente estão com os RCC; 

 A diferenciação integral dos resíduos captados; e 
 A alteração da destinação dos resíduos captados através da adoção do 

processo de reciclagem. 

A facilitação da disposição dos resíduos consiste em uma oferta mais abrangente 
de áreas públicas para o descarte dos RCC, por exemplo. Pinto (1999) declara que o objetivo 
da facilitação total da disposição dos resíduos é atingido através da construção de uma rede de 
atração de resíduos. Essa rede é constituída por Pontos de Entrega Voluntária (PEV), que são 
dedicados ao recebimento dos resíduos dos pequenos geradores e os informais também. Além 
dos PEV’s, essa rede possui áreas licenciadas para o recebimento dos RCC transportados 
pelos grandes geradores ou pelas empresas de transporte de resíduos (normalmente 
denominada “tele-entulho”) e pelos resíduos advindos dos PEV’s. 

A diferenciação integral dos resíduos captados, ou a segregação na captação, tem 
como objetivo separar, segregar o resíduo no seu local de geração. Isso é obtido através de 
regras no transporte e recebimento de RCC nos locais licenciados para o recebimento 
(PINTO, 1999). Ainda para Pinto (1999), “a facilitação da disposição induz à diferenciação 
dos resíduos, que por sua vez permite a introdução de equipamentos de remoção mais 
racionais e menos custosos que os inevitavelmente utilizados na Gestão Corretiva”. 

A alteração da destinação dos RCC consiste na criação de áreas voltadas para a 
reciclagem dos resíduos, processo esse considerado um dos alicerces da sustentabilidade 
ambiental. O objetivo é evitar o constante aterramento de materiais que possuem um alto 
potencial de reaproveitamento, inserindo esses resíduos reciclados no mercado (PINTO, 
1999). 

Pinto (1999) menciona que uma grande característica da “Gestão Diferenciada” é 
a aplicação de forma integrada das diretrizes básicas. Essa integração, ainda segundo o 
mesmo autor, ocorre entre resíduos que possuem o mesmo destino, entre os agentes 
envolvidos (seja geradores ou coletores) e integração entre os processos a serem articulados, 
ou seja: coleta extensiva dos RCC, reciclagem eficiente que cubra o maior número possível de 
tipos de materiais a serem reciclados e a utilização desses resíduos reciclados. 
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Essa “Gestão Diferenciada”, como é de se esperar, deve atender as exigências 
estabelecidas na Resolução nº 307 do CONAMA e as normas técnicas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Piovezan Júnior (2007) apresenta um resumo dessas 
normas, como mostra a Tabela 6: 

 
Tabela 6 - Resumo de normas técnicas que fazem parte do sistema de Gestão Diferenciada 

Norma Publicação Descrição Comentários 
NBR 15.112 06/2004 RCC e resíduos volumosos – área 

de transbordo e triagem – Diretrizes 
para projeto, implantação e 

operação 

Descreve diretrizes da construção de 
uma área de recebimento dos 
resíduos e posterior triagem e 

valorização 
NBR 15.113 06/2004 RCC e resíduos inertes – Aterros – 

Diretrizes para projeto, implantação 
e operação. 

Descreve as diretrizes para a 
construção de aterro de resíduos de 

Classe “A”, de acordo com a 
Resolução nº 307 – CONAMA. 

NBR 15.114 06/2004 RCC – Área de Reciclagem – 
Diretrizes para projetos, 
implantação e operação. 

Descreve a operação de reciclagem 
do resíduo de Classe “A” em 

agregado reciclado 
FONTE: adaptado PIOVEZAN JÚNIOR (2007) 

 

Para Pinto (1999), a “Gestão Diferenciada” é composta por um conjunto de ações 
que visam a captação máxima dos resíduos, a reciclagem desses resíduos captados e a 
alteração de procedimentos e cultura (em relação à intensidade de geração, correção da coleta 
e disposição e utilização dos materiais reciclados). Ainda segundo o autor, vários são os 
benefícios desse tipo de gestão em um município, dos quais podemos citar: 

 Melhoria da limpeza urbana; 
 Preservação ambiental; 
 Redução dos custos municipais com limpeza urbana e destinação dos resíduos; 
 Correção dos impactos gerados pelo modelo de Gestão Corretiva; 
 Incentivo às parcerias para captação, reciclagem e reutilização de RCC. 

Pinto (1999,), através de dados hipotéticos, demonstra a sustentabilidade 
econômica da substituição da “Gestão Corretiva” pela “Gestão Diferenciada”. O autor 
considerou uma cidade com 414.188 habitantes, uma remoção de RCC de depósitos 
clandestinos de 132 t/dia, consumo de agregados convencionais de 357 t/dia, geração de RCC 
de 857 t/dia, 13 áreas de rede de atração de RCC e uma central de reciclagem com capacidade 
de produção de 260 t/dia. Os resultados para essa análise hipotética são apresentados na 
Tabela 7. 
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Tabela 7 - Sustentabilidade Econômica da Gestão Diferenciada em relação à Gestão Corretiva 

Parâmetros da Gestão Corretiva Parâmetros da Gestão Diferenciada 
Custo de Remoção R$ 11,22/t Custo mensal da remoção de 

resíduos densos 
R$ 7,50/t 

 Custo mensal da remoção de 
resíduos leves 

R$ 8,40/t 

  Custo mensal da rede de atração R$ 14.300,00 
Custo Mensal da Correção R$38.373,00 Custo Mensal da Gestão R$ 24.065,00 

Custo Mensal com Aterramento R$ 1.560,00 Custo Mensal com Aterramento R$ 125,00 
Custo de aquisição de agregados 

convencionais 
R$ 12,51/t Custo da Reciclagem R$ 5,00/t 

Custo Mensal de aquisição de 
agregado 

R$ 84.568,00 Custo Mensal de Reciclagem R$ 33.880,00 

CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL 
R$ 124.501,00 R$ 72.290,00 

FONTE: adaptado de PIOVEZAN JÚNIOR (2007) 

Assim como toda nova política, a “Gestão Diferenciada” possui alguns desafios a 
serem enfrentados. Segundo Cunha Júnior (2005), esses desafios estão relacionados, 
principalmente, com três agentes da área de construção civil: 

 Construtoras: têm a responsabilidade de implementar a gestão dos RCC no 
sistema de gestão de seus empreendimentos. 

 Poder Público: deve promover a correção dos problemas ambientais oriundos 
da deposição inadequada dos RCC através de manejo diferenciado e 
reciclagem. Além disso, deve reduzir a quantidade desses resíduos destinados 
ao aterramento, buscando sempre reintegrá-los ao ciclo produtivo; 

 Fabricantes de materiais: devem sempre buscar o desenvolvimento de 
produtos e embalagens cujos resíduos possibilitem a reciclagem ou 
reutilização. 

3.5.1. O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PG/RCC) 

Os Projetos de Gerenciamento de RCC são de responsabilidade dos grandes 
geradores. Vale ressaltar que a Resolução CONAMA nº 307 prioriza a não-geração desses 
resíduos. Após uma etapa para minimização na geração dos RCC, realiza-se o PG/RCC. Esse 
tópico tratará, de maneira suscinta, sobre algumas fases e procedimentos importantes no 
projeto de gerenciamento dos RCC. 

3.5.1.1. Fase de Planejamento 

Segundo Lima & Lima (2009), a fase de planejamento de uma obra tem como 
objetivo principal a minimização da geração dos RCC. De forma resumida, o autor mostra 
algumas ações a serem tomadas para se atingir esse objetivo. Dentre essas ações, pode-se 
citar: a compatibilização entre os vários projetos, o aperfeiçoamento nos detalhamentos do 
projeto para que não haja quantitativos inexatos, o rigor nos levantamentos orçamentais e de 
compra e a utilização de novas técnicas construtivas. 
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3.5.1.2. Caracterização 

Pinto (2005) define a caracterização no projeto de gerenciamento de RCC como a 
“identificação e quantificação dos resíduos”. Feita essa caracterização, permite-se o 
planejamento da redução, reutilização, reciclagem e destinação final dos resíduos. 

Lima & Lima (2009) mencionam a identificação dos resíduos gerados em cada 
etapa da construção de um edifício residencial (Tabela 8) e destacam a importância da 
realização dessa caracterização, pois ela possibilita a obtenção de dados estatísticos e 
indicadores que auxiliarão no processo de planejamento de redução de geração dos RCC. 

Tabela 8 - Geração de Resíduos em cada etapa de uma obra 

Fases da Obra Tipos de Resíduos Possivelmente Gerados 

Limpeza do Terreno Solos 
Rochas, vegetação e galhos. 

Montagem do Canteiro Blocos cerâmicos, concreto (areia e brita) 
Madeiras 

Fundações Solos 
Rochas 

Superestrutura 
Concreto (areia e brita) 

Madeira 
Sucata de ferro, formas plásticas 

Alvenaria Blocos cerâmicos e de concreto, argamassa 
Papel, plástico 

Instalações Hidro-Sanitárias Blocos Cerâmicos 
PVC 

Instalações Elétricas Blocos Cerâmicos 
Conduítes, mangueiras, fios de cobre 

Reboco Argamassa 

Revestimentos Pisos e azulejos cerâmicos 
Piso laminado de madeira, papel, papelão, plásticos 

Forro de Gesso Placas de Gesso acartonado 
Pinturas Tintas, seladores, vernizes, texturas 

Coberturas Madeira 
Cacos de telha de fibrocimento 

FONTE: adaptado LIMA & LIMA (2009) 

3.5.1.3. Triagem 

De acordo com Ferreira (1987), a palavra triagem é definida como “seleção, 
escolha; separação”. Segundo a Resolução nº 307 do CONAMA, essa separação dos resíduos 
da construção civil deve ser realizada, de preferência, pelo gerador na origem da geração ou 
em áreas licenciadas para tal finalidade sempre respeitando a classificação dos RCC 
estabelecida pela própria resolução. 

Lima & Lima (2009) sugerem que essa segregação seja feito ao final do dia ou ao 
término da execução do serviço, garantindo a qualidade do resíduo para possível reutilização 
e reciclagem. Ainda segundo os autores, a triagem possibilita a manutenção da limpeza na 
obra, o que gera um ambiente mais agradável de trabalho, redução de riscos de acidentes e 
evita a contaminação de resíduos que poderiam ser aproveitados. 
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Para o funcionamento do processo de triagem, é de suma importância o 
treinamento dos funcionários para que eles entendam a importância ambiental de cada serviço 
e para que eles entendam com clareza a classificação dos RCC segundo a Resolução 
CONAMA nº 307, executando assim, de maneira adequada, a segregação dos materiais. 

3.5.1.4. Acondicionamento 

O acondicionamento consiste em “guardar em local conveniente; preservar de 
deterioração” (FERREIRA, 1987), ou seja, após feita a triagem dos RCC, os mesmos devem 
ser preservados em locais adequados para que, posteriormente, sejam transportados à 
destinação final adequada que receberão. O processo de acondicionamento pode ser dividido 
em duas etapas: inicial e final. 

O acondicionamento inicial deve acontecer em locais próximos aos locais de 
geração dos RCC (LIMA & LIMA, 2009). Os RCC devem ser acondicionados até atingirem 
volumes que tornem viáveis o transporte para o depósito final, de onde sairão para 
reutilização, reciclagem ou destinação final. Segundo os autores, os recipientes mais 
utilizados para esse acondicionamento inicial são: 

 Bombonas: recipientes plásticos com capacidade de 50 litros. Normalmente, 
são da cor azul. Utilizados, principalmente, para depósito de restos de madeira, 
embalagens plásticas, aparas de tubulações, papéis e papelão, restos de ferro, 
etc.; 

 Bags: sacos de ráfia (fios sintéticos oriundos de um tipo de palmeira) que 
possuem capacidade de 1m3. Normalmente, utilizadas para armazenamento de 
EPS (isopor), botas, serragem, embalagens de papelão, panos e trapos; 

 Baias: depósitos fixos de várias dimensões construídos, geralmente, em 
madeira. Tem a vantagem de se adaptar às necessidades de áreas. Utilizadas 
para depósito de EPS, restos de madeira, ferro, arame, serragem, etc.; 

 Caçambas estacionárias (Figura 8): recipientes metálicos com capacidade de 
3 a 5m3. Utilizados para acondicionamento final de blocos cerâmicos e de 
concreto, madeira, placas de gesso, solo, telhas cerâmicas, etc. 

 
Figura 8 - Caçamba estacionária 

 

O acondicionamento final dependerá da quantidade gerada, do tipo de RCC e da 
destinação que esses resíduos receberão. Aconselha-se que, para os resíduos que terão 
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destinação fora da obra, a localização do acondicionamento final deve ser de tal forma a 
permitir o fácil acesso para remoção por parte dos transportadores (LIMA & LIMA, 2009). 

Pinto (2005) sugere alguns tipos de acondicionamento final para diferentes tipos 
de resíduos, como mostrado na Tabela 9: 

Tabela 9 - Acondicionamento Final para diversos tipos de RCC 

Resíduos oriundos da atividade construtiva 
TIPO DO RESÍDUO ACONDICIONAMENTO FINAL 
Blocos de concreto e cerâmicos, argamassas,            
concreto e semelhantes 

Caçambas estacionárias 

Madeira Baias sinalizadas e, eventualmente, em caçambas estacionárias 
Plásticos Bags sinalizados 
Papelão e papéis Bags sinalizados e mantidos em locais cobertos 
Metais Baias sinalizadas 
Gesso Caçambas estacionárias, respeitando a condição de segregação 

dos resíduos de alvenaria e concreto 
Solos Caçambas estacionárias, preferencialmente separados dos 

resíduos de alvenaria e concreto 
Serragem Baia para acúmulo de sacos contendo o resíduo 
EPS (isopor) Baia para acúmulo dos sacos contendo o resíduo 
Resíduos Perigosos Baias sinalizadas e para uso restrito de pessoas que manuseiam 

esses resíduos durante a tarefa 
Restos de uniformes, botas, etc. sem 
contaminação por produtos químicos 

Em bags para outros resíduos 

Telas de fachada e de proteção Dispor em local de fácil acesso e solicitar imediatamente a 
retirada ao destinatário 

Resíduos não oriundos da atividade construtiva 
TIPO DE RESÍDUO ACONDICIONAMENTO FINAL 
Restos de alimentos e suas embalagens, copos 
plásticos e papéis sujos (refeitório, sanitários) 

Cestos para resíduos com sacos plásticos para coleta 
convencional 

Resíduos de ambulatório Acondicionar em dispositivos conforme normas específicas. 
FONTE: adaptado de PINTO (2005) 

3.5.1.5. Transporte Interno 

O transporte interno dos resíduos da construção civil consiste na movimentação 
desses RCD da situação de acondicionamento inicial para o acondicionamento final. Esse 
transporte normalmente é feito por giricas (ferramentas utilizadas para o transporte de massa), 
elevadores de carga, gruas (aproveitando descidas vazias para transportar os RCC), carrinhos 
de mão ou manual com utilização de bags e sacos (LIMA & LIMA, 2009). 

3.5.1.6. Reutilização e Reciclagem 

Para Lima & Lima (2009), a reutilização e reciclagem são princípios que devem 
nortear o planejamento da obra em todas as fases da construção. O reaproveitamento de 
materiais, por exemplo, implica em uma redução nos custos financeiros para o descarte desses 
resíduos e uma redução ambiental no âmbito de poupar mais matéria-prima. Entretanto, é 
necessário seguir orientações técnicas para a correta reciclagem e reutilização. Lima & Lima 
(2009) ainda sugerem alguns tipos de reutilizações para determinados tipos de resíduos, como 
mostra a Tabela 10. 



34 
 

Tabela 10 - Possível reaproveitamento de RCC gerados em algumas etapas da obra 

Fases da Obra Tipos de Resíduos 
Gerados 

Reutilização no 
Canteiro 

Reutilização fora do 
Canteiro 

Limpeza do Terreno Solos Reaterros Aterros 

Montagem do 
Canteiro 

Blocos Cerâmicos e 
Concreto 

Base de pisos e 
enchimentos 

Fabricação de 
agregados 

Madeiras Formas, escoras, 
travamentos 

Lenha 

Fundações 
Solos Reaterros Aterros 

Rochas Jardinagem, muros de 
arrimo 

 

Alvenaria 

Blocos cerâmicos e de 
concreto, argamassa 

Base de pisos, 
enchimentos, 

argamassa 

Fabricação de 
agregados 

Papel, plástico  Reciclagem 

Instalações              
Hidro-Sanitárias 

Blocos Cerâmicos Base de pisos, 
enchimentos 

Fabricação de 
agregados 

PVC, PPR  Reciclagem 

Instalações Elétricas 

Blocos Cerâmicos Bases de pisos, 
enchimentos 

Fabricação de 
agregados 

Conduítes, mangueiras, 
fios de cobre 

 Reciclagem 

Reboco Argamassa Argamassa Fabricação de 
agregados 

Revestimentos 

Pisos e azulejos 
cerâmicos 

 Fabricação de 
agregados 

Piso laminado de 
madeira, papel, papelão, 

plástico 

 Reciclagem 

FONTE: adaptado de LIMA & LIMA (2009) 

A reutilização e reciclagem dos RCC, tanto dentro como fora do canteiro de obra, 
será abordada de maneira mais abrangente em um capítulo posterior. 

3.5.1.7. Transporte Externo 

O transporte externo, ou seja, a remoção dos resíduos do canteiro de obras deve 
estar de acordo com normas técnicas, como a Portaria nº 357 e a NBR 13.221 – Transporte 
Terrestre de Resíduos. Os veículos mais utilizados para tal atividade são os caminhões do tipo 
poli-guindaste ou com caçamba basculante. 

É importante que o gerador procure empresas licenciadas para a realização do 
transporte, pois a Resolução nº 307 do CONAMA coloca o gerador como co-responsável pela 
destinação final dos resíduos. Para segurança do gerador, do transportador e dos destinatários 
dos RCC, documentos devem ser preenchidos e assinados com os nomes dos agentes 
envolvidos, assegurando o devido transporte e destinação final, conforme sugere a Resolução 
nº 307 (LIMA & LIMA, 2009). 
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3.5.1.8. Destinação Final 

Como estabelecido na Resolução CONAMA nº 307, os resíduos da construção 
civil devem ser destinados de maneiras diferenciadas conforme suas classes. Lima & Lima 
(2009) explicitam essas destinações da seguinte forma: 

 Resíduos de Classe A: devem ser encaminhados para áreas de reciclagem, 
aterros da construção civil ou áreas de triagem e transbordo; 

 Resíduos de Classe B: podem ser utilizados como combustível em fornos e 
caldeiras ou comercializados com empresas, associações e cooperativas que 
reciclam ou comercializam esses resíduos; 

 Resíduos de Classe C e D: é necessário o envolvimento dos fornecedores para 
que haja co-responsabilidade na disposição dos mesmos. 

3.6. ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 

Para Pinto & González (2005), “o primeiro passo para se elaborar, de forma 
eficaz, um Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (...) é realizar 
um diagnóstico com o levantamento das características locais”. Para os autores, esse 
levantamento das características locais consiste em um inventário que mostre a quantidade de 
resíduos gerados, que identifique os agentes envolvidos na geração, coleta e transporte e que 
detalhe as condições de operação de todos os agentes, públicos ou privados, envolvidos. Além 
disso, é importante demonstrar a estimativa dos impactos ambientais decorrente dos processos 
atuais. 

Scremin (2007) menciona que os modelos para elaboração de diagnóstico dos 
RCC consistem na caracterização dos seguintes aspectos: 

 Indicadores Básicos do Município; 
 Agentes envolvidos na geração dos RCC; 
 Agentes envolvidos na coleta dos RCC; 
 Quantitativos e qualitativos dos RCC gerados; 
 Disposição final dos RCC. 

3.6.1. Indicadores Básicos do Município 

Marques Neto (2005 apud SCREMIN, 2007) afirma que os aspectos a serem 
caracterizados em um município a fim de elaborar um diagnóstico dos resíduos da construção 
civil são: aspectos físicos (hidrografia, relevo, localização, etc.), aspectos populacionais 
(população atual, taxa de crescimento), aspectos sociais (nível de renda, cultural e 
educacional) e aspectos econômicos. 
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3.6.2. Identificação dos Agentes Envolvidos 

Os agentes envolvidos durante todo o processo que envolve os resíduos da 
construção civil são: os geradores, transportadores e receptores dos resíduos. 

Para Pinto & González (2005), a identificação e caracterização dos geradores se 
torna mais fácil se os transportadores forem consultados. Ainda segundo os mesmos autores, 
os principais responsáveis pela geração dos RCC e que devem ser considerados no 
diagnóstico do município são: 

 Executores de reformas, ampliações e demolições; 
 Construtores de edificações novas (térreas ou de múltiplos pavimentos) com 

áreas superiores a 300 m2, que normalmente são formalizados; e 
 Construtores de novas residências, tanto de maior porte (normalmente 

formalizadas) quanto de menor porte (em sua maioria, informais). 

Em relação aos coletores e transportadores dos resíduos da construção civil, Pinto 
& González (2005) mencionam que o crescimento dessas empresas autônomas aconteceu por 
volta dos anos 90. Para os autores, caçambas estacionárias removidas por caminhões do tipo 
poli-guindaste correspondem a cerca de 80% a 90% da remoção total dos resíduos gerados em 
municípios de grande porte. Entretanto, outros tipos de coleta e transporte não podem ser 
desprezados em algumas cidades, como caminhões com caçamba basculante, caminhonetes e 
carroças de tração animal. Alguns itens relacionados aos transportadores e coletores merecem 
destaque no momento da elaboração de diagnóstico, como mostra a Tabela 11. 

 
Tabela 11 - Características dos agentes coletores e transportadores 

Equipamentos 
mais 

utilizados 

Capacidade 
Volumétrica 
(m3/viagem) 

Carga 
Típica 

(t/viagem) 

Percurso 
Típico 

(km/viagem) 

Faixa de 
preço 

(R$/viagem) 

Número 
total de 
veículos 

Número de 
Viagens 
Mensais 

Caminhões 
poli-guindaste 

e caçambas 
estacionárias 

4,00 4,80     

Caminhões 
com caçamba 
basculante ou 

de madeira 

4,00 4,80     

Caminhonetes 2,00 1,00     
Carroças de 

tração animal 0,52 0,25     

FONTE: adaptado de PINTO & GONZÁLEZ (2005)  

  

De certa forma, é mais fácil obter as informações necessárias para 
dimensionamento das grandes empresas, pois estas estão concentradas em áreas de maior 
poder aquisitivo devido ao constante movimento da indústria da construção civil e porque 
essas empresas normalmente se encontram organizadas. Entretanto, para se obter as 
informações a respeito de pequenos transportadores, que normalmente se encontram em 
“pontos de aluguel”, é necessária uma abordagem direta com esses agentes ou uma 
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abordagem indireta através de segmentos mais organizados, como a limpeza pública da 
prefeitura (PINTO & GONZÁLEZ, 2005). 

Em relação à disposição dos RCC, infelizmente boa parte desses resíduos é 
disposta de maneira inadequada. Esses receptores ilegais atuam por interesses próprios 
(aterramento de propriedades) e são grandes atrativos para pequenos geradores, já que estes 
não têm condições de contratar os serviços das empresas de coleta e transporte. Devido à 
grande ocorrência dessas disposições ilegais e aos grandes impactos provocados, essas áreas 
de “bota-fora” não podem ser desprezadas na elaboração do diagnóstico. Pinto & González 
(2005) sugerem o preenchimento de um quadro (Tabela 12) de maneira rigorosa,           
incluindo – além do “bota-fora” – os lixões e aterros utilizados como destino para os RCC. 

 
Tabela 12 - Características das áreas existente de destinação final dos RCC 

Nome do 
“bota-fora” Bairro Proprietário 

do terreno 
Responsável 

pela operação 

Número de viagens por mês 
Caminhões / 

caçambas Caminhonetes Carroças 

       
       

FONTE: adaptado de PINTO & GONZÁLEZ (2005) 

 

3.6.3. Estimativa da Quantidade de Resíduos da Construção Civil 

Ao contrário do que acontece com os Resíduos Domiciliares, o quantitativo (em 
massa ou em volume) dos RCC dificilmente estão disponíveis para acesso. Para Pinto & 
González (2005), uma estimativa segura é feita levantando-se informações em diversas fontes. 
Os autores sugerem a soma de três indicadores (que devem ser analisados no mesmo intervalo 
de tempo): 

 Quantidade de resíduos originários de edificações novas construídas no 
município; 

 Quantidade de resíduos oriundos de atividades como reforma e demolição; 
 Quantidade de resíduos recolhidos de depósitos clandestinos. 

Para todos esses indicadores, considera-se o período de um mês como sendo de 26 
dias. 

3.6.3.1. Resíduos Gerados em Edificações Novas 

Segundo Scremin (2007), para se determinar a quantidade de resíduos gerados por 
novas construções, é necessária a obtenção de dois indicadores: 

 Média de área anual relativa às novas construções (m2/ano): é obtido por 
registros junto à prefeitura do município dos projetos aprovados. Deve-se 
considerar um período relativamente longo para que interferências sazonais ou 
econômicas, por exemplo, não exerçam muita influência.  
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 Quantidade de resíduos gerados pela atividade: esse indicador varia de região 
para região. 

Essa quantidade de resíduos gerados pela atividade da construção basea-se em 
indicadores de perdas. Pinto & González (2005) mencionam que a quantidade de RCC que 
será removida durante as construções novas gira em torno de 150 kg/m2. Os autores ainda 
destacam que pequenas edificações, normalmente localizadas em bairros de periferia, não 
costumam entrar nesse levantamento, já que seus dados não estão cadastrados junto à 
prefeitura e seus resíduos normalmente são dispostos em locais inadequados. 

 
Tabela 13 - Indicador de Resíduos Gerados em Edificações Novas 

Período 
Analisado (anos) 

Nº de 
anos 

Área Total 
Aprovada (m2) 

Média 
anual (m2) 

Total de 
Resíduos 

(t/ano) 

Indicador dos Resíduos 
em Novas Construções 

(t/dia) 

A B C D=C/B E=D*0,150 F=E/(12*26) 

FONTE: adaptado de PINTO & GONZÁLEZ (2005) 

3.6.3.2. Resíduos Gerados em Reformas, Demolições e Ampliações 

Normalmente, esses tipos de atividade não possuem aprovação junto ao órgão 
municipal responsável. As informações devem ser obtidas junto aos agentes coletores, que 
fornecerão o percentual desses resíduos, que é sempre elevado (PINTO & GONZÁLEZ, 
2005). 

A pesquisa junto aos agentes coletores deve abranger itens como: a origem dos 
resíduos, o equipamento utilizado para transporte, o destino, o preço, etc. Após obtido o 
número médio de viagens e a massa de resíduos transportada, o indicador dos resíduos de 
reforma, ampliação e demolição pode ser obtido conforme indica a Tabela 14: 

 
Tabela 14 - Indicador de Resíduos Gerados em Reformas, Ampliações e Demolições 

Número de Viagens 
Mensais 

Massa total 
Transportada (t/mês) 

Viagens em reformas, 
ampliações e demolições 

(%) 
Indicador 

A B C D=(B*C)/26 
FONTE: adaptado de PINTO & GONZÁLEZ (2005)  

3.6.3.3. Resíduos Removidos de Deposições Inadequadas 

Os RCC, quando dispostos em locais irregulares, normalmente encontram-se 
associados com outros tipos de resíduos. Portanto, para a contabilização, somente os resíduos 
da construção civil devem ser analisados. 

A remoção desses resíduos normalmente é feita pela prefeitura durante o serviço 
de limpeza urbana em caçambas basculantes que possuem capacidade de carga variadas e que 
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devem ser previamente determinadas. O cálculo do indicador desses resíduos é mostrado na 
Tabela 15: 

 
Tabela 15 - Indicador de Resíduos Removidos de Deposições Irregulares 

Número de 
veículos 

Número de 
viagens mensais 

Viagens exclusivas 
com RCC (%) 

Massa de RCC 
transportada (t/mês) Indicador 

A B C D=B*C*carga típica E=D/26 
FONTE: adaptado PINTO & GONZÁLEZ (2005) 

3.6.3.4. Total de Resíduos da Construção e Demolição Gerados 

Após determinados os três indicadores, pode-se estimar a quantidade de resíduos 
oriundos das atividades de construção e demolição em um município, como mostra a      
Tabela 16:  

Tabela 16 - Total de Resíduos da Construção e Demolição Gerados no Município 

Indicador de 
novas 

construções 
(t/dia) 

Indicador dos 
resíduos de 

reforma, 
ampliação e 
demolição 

(t/dia) 

Indicador dos 
Resíduos de 
Deposição 
Irregular 

(t/dia) 

Estimativa da 
Geração de 
RCD (t/dia) 

População 
atual (hab) 

Taxa (t/ano 
por habitante) 

A B C D=A+B+C E F=(D*26*12)/E 
FONTE: adaptado PINTO & GONZÁLEZ (2005) 

 

É importante destacar que um cuidado especial deve ser tomado para que dados 
não possam ser contabilizados duplamente. Além disso, os intervalos de tempo analisados 
devem ser os mesmos para os três indicadores e esses devem ser referenciados em 26 dias por 
mês (PINTO & GONZÁLEZ, 2005). 

3.6.3.5. Diagnóstico dos Impactos Ambientais 

Quando os resíduos da construção civil são dispostos de maneira inadequada, 
vários danos são causados ao meio ambiente. Normalmente, as áreas escolhidas para a 
disposição irregular se encontram em bairros periféricos, pois há maior disponibilidade de 
área e há uma maior concentração de obras informais. 

As áreas degradadas, de acordo com Pinto & González (2005), “colocam em risco 
a estabilidade de encostas e comprometem a drenagem urbana”. Ainda segundo os autores, 
essas disposições inadequadas e descontroladas de RCC acabam por atrair o lançamento de 
outros tipos de resíduos, principalmente de origem doméstica, acelerando o processo de 
degradação da área, tornando-a mais complexa para futura recuperação. 

O trânsito, tanto para pedestres como para veículos, também é afetado pela 
deposição inadequada dos resíduos da construção e demolição. O problema de saúde pública 
também se instala com essa situação, pois as áreas de “bota-fora” são ambientes propícios 
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para a multiplicação de vetores, como mosquitos, roedores e animais peçonhentos (PINTO & 
GONZÁLEZ, 2005). 

3.6.3.6. Diagnóstico dos Impactos Econômicos 

Os problemas ambientais citados no tópico anterior acabam por afetar o aspecto 
econômico do município. A administração pública acaba por ter gastos relativos com a 
correção da deposição irregular, disposição final em aterro, atividade de fiscalização e 
controle de zoonoses (SCREMIN, 2007). Segundo o mesmo autor, a composição desses 
custos consiste em custos com equipamentos, mão-de-obra, produtos químicos (no caso de 
centro de zoonoses) e materiais de divulgação. 

Alguns fatores influenciam no preço para essa gestão corretiva. Para Pinto & 
González (2005), a possibilidade desse serviço de remoção ser executado de maneira 
mecânica ou manual, a estrutura viária e a distância dos locais irregulares para o destino final 
são alguns fatores determinantes no preço do serviço de remoção dos RCC. Os autores ainda 
indicam o custo desse serviço em alguns municípios brasileiros, como ilustra a Tabela 17: 

Tabela 17 - Custo de atividades corretivas 

Município Operador Tipo de Remoção Custo (R$/m3) R$/ano.hab 

Guarulhos (2001) Administração direta Manual 43,38 3,22 Mecânica 34,76 
Diadema (2001) Administração direta Manual 44,11 4,95 

Piracicaba (2001) Administração direta Mecânica 24,37 1,04 

São Paulo (2004) Empreiteira Manual 54,11 2,12 Mecânica 29,62 

Salvador (2004) Empreiteira Manual 44,79 4,59 Mecânica 28,67 
FONTE: adaptado de PINTO & GONZÁLEZ (2005) 

3.7. A RECICLAGEM DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

Segundo John (2010 b), a política de proteção ambiental vigente nos dias atuais 
propõe uma minimização na geração dos resíduos e visa a deposição controlada desses 
resíduos, pois – devido a limites técnicos – resíduos sempre existirão. Ainda segundo o autor, 
“os aterros controlados são desperdício por tempo indefinido de um recurso limitado, o solo”. 
Esses aterros abrigam resíduos perigosos e, para controlar esse perigo, as normas são 
aperfeiçoadas constantemente, elevando o custo de instalação, operação e manutenção desses 
aterros, tornando inviável, por parte do gerador, o envio dos resíduos para o aterro. 

Piovezan Júnior (2007), afirma que, dentro da visão da sustentabilidade (tanto 
ambiental como econômica), a gestão dos resíduos da construção civil deve seguir a seguinte 
hierarquia: 
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 Redução da geração de resíduos na fonte; 
 Reutilização do resíduo; 
 Reciclagem do resíduo; e 
 Disposição final dos resíduos. 

 

A Resolução CONAMA nº 307 (2002) define reciclagem como “o processo de 
reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à transformação”, enquanto a 
reutilização “é o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo”. 

Ainda sobre a definição de reciclagem e reutilização, Pinto (1999) afirma que: 

Reciclagem de Resíduos é a opção de valorização que implica tornar a utilizar um 
resíduo em um processo de produção, originando-se desse processo produtos 
análogos ou diversos, usados para a mesma finalidade ou para usos diferenciados. 

Reutilização de Resíduos é a opção de valorização que implica na recuperação de 
elementos construtivos completos, mais facilmente reutilizáveis, com as mínimas 
transformações. 

Alguns resíduos da construção civil podem ser reutilizados no próprio canteiro de 
obra como fora do mesmo. Brito (2006) sugere algumas reutilizações dos resíduos da 
construção civil como mostra a Tabela 18: 

 
Tabela 18 - Possíveis Utilizações de Resíduos da Construção Civil 

Resíduo Possíveis Utilizações 

Madeira Material de enchimento para correção de taludes, 
compostagem, estacas para plantas. 

Solos Aterros de estradas, acerto topográfico. 

Metais Reutilização direta (no casa do aço e ferro), fabrico de 
novos elementos (alumínio) 

Plásticos Incineração com recuperação energética. 
FONTE: BRITO (2006) 

 

Infelizmente, a reciclagem e reutilização no próprio canteiro de obra têm sido 
vistas como empecilho para o bom andamento da obra e como sobrecarga de trabalho (LIMA 
& LIMA, 2009). Ainda segundo os autores, essa é uma visão totalmente errada, visto que 
essas atividades proporcionam vários benefícios, como a redução do volume de resíduos a 
descartar, redução dos acidentes de trabalho (já que o canteiro de obra se torna um ambiente 
mais limpo) e é um diferencial positivo na imagem da empresa para com o público. 

Quanto à reciclagem, Levy (1997 apud SCREMIN, 2007) destaca que o 
desenvolvimento de tecnologias para a reciclagem dos RCC teve início após a 2ª Guerra 
Mundial, pois havia a necessidade da reconstrução de edifícios demolidos na Europa e havia, 
portanto, grande demanda de agregados que foram obtidos através dos escombros das 
demolições. 
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A reciclagem pode ser entendida também como uma oportunidade de transformar 
aquilo que gera despesa em uma fonte de lucro ou de redução de despesas de deposição 
(JOHN, 2010 b). Ainda segundo o autor, se a reciclagem significa uma oportunidade de 
negócio para os geradores de resíduo, na outra ponta da cadeia produtiva ela significa redução 
de extração de matéria-prima, preservando assim os recursos naturais. Por essa razão, a 
reutilização ou a reciclagem dos RCC pode ser considerada como a “principal condição para a 
sustentabilidade e diminuição dos impactos ambientais provocados pela indústria da 
construção civil” (PIOVEZAN JÚNIOR, 2007). 

Scremin (2007) menciona que a atividade de reciclagem dos RCC não é uma 
prática muito utilizada. Ainda segundo o autor, ao mesmo tempo em que alguns países 
possuem índice de reciclagem elevado de 90% (como a Dinamarca), em outros países esse 
índice gira em torno de 5% (como é o caso da Espanha). 

De acordo com Wambuco (2006 apud SCREMIN, 2007), o elevado índice de 
reciclagem na Dinamarca pode ser explicado por alguns fatores, como: 

 Existência de metas estipuladas pelo governo dinamarquês para redução e 
reciclagem dos RCC; 

 Obrigatoriedade de projetos de gestão dos resíduos nas obras; 
 Projetos de gestão municipal dos resíduos; 
 Aplicação de elevadas taxas sobre os resíduos gerados; e 
 Imposição de condições quanto à separação e tratamento durante o 

licenciamento. 

Cassa et al. (2001 apud PIOVEZAN JÚNIOR, 2007) dividem a reciclagem dos 
resíduos da construção civil em “reciclagem primária” e “reciclagem secundária”. Os autores 
definem a reciclagem primária como uma reciclagem que acontece dentro do processo 
responsável pela geração do resíduo, enquanto a reciclagem secundária consiste na reciclagem 
de resíduos fora do processo que os originou. 

Ainda segundo os autores supracitados, a reciclagem secundária é mais vantajosa 
que a primária tanto no aspecto econômico quanto no aspecto técnico. Isso porque a 
reciclagem secundária acontece em áreas que recebem vários tipos de resíduos de diferentes 
obras, proporcionando uma maior quantidade de resíduos para a reciclagem e possibilitando 
uma variabilidade nos tipos de materiais reciclados produzidos. 

Entretanto, John (2000 apud PIOVEZAN JÚNIOR, 2007) menciona que é 
necessária uma análise dos materiais produzidos na reciclagem, analisando seu ciclo de vida, 
possibilidade de contaminação do meio ambiente e a viabilidade técnica e econômica. Feitas 
as análises e comprovada a viabilidade da reciclagem, o autor aponta alguns benefícios 
gerados por essa atividade: 

 Preservação de reservas de matéria-prima; 
 Redução do custo energético para produzir e transportar um produto; e 
 Aumento da vida útil de áreas de destinação final; 
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Scremin (2007) ainda acrescenta a esses benefícios a “economia na aquisição de 
agregados com a substituição de agregados naturais por reciclados de entulho. 

3.7.1 Usinas de Reciclagem 

No Brasil, segundo dados do IBGE no ano de 2000, apenas doze municípios 
brasileiros (0,2%) possuíam Centrais de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil em 
funcionamento. (LIMA & LIMA, 2009). 

 
Figura 9 - Usina de Reciclagem em São José do Rio Preto, SP 

FONTE: LIMA & LIMA (2009) 

De acordo com Scremin (2007), as usinas de reciclagem de RCC normalmente 
estão localizadas em municípios de médio e grande porte, onde a quantidade desses resíduos é 
relativamente grande. Algumas desvantagens do sistema de reciclagem em usinas, ainda 
segundo o autor, são: elevado custo com equipamentos e baixo custo dos produtos gerados 
devido à dificuldade de separação dos resíduos. 

Para o bom funcionamento de uma usina de reciclagem, segundo Brito Filho 
(1999 apud PIOVEZAN JÚNIOR, 2007), alguns pré-requisitos são exigidos: 

 Conhecimento do volume de RCC que é possível ser reciclado; 
 Tipo de material beneficiado e seu uso; 
 Localização da usina, devendo esta estar localizada o mais próximo possível do 

núcleo gerador, para que haja facilitação na disposição dos resíduos e 
facilitação no fornecimento do produto da usina no mercado. 
 

As usinas de reciclagem abrigam processos de britagem (ou trituração) e 
peneiramento. Para realização dos processos, equipamentos como alimentador vibratório, 
britador, transportadores de correia, separador magnético, peneira vibratória e quadro de 
comandos devem ser utilizados (SCREMIN, 2007). 

Em uma primeira etapa, para o início da reciclagem dos RCC, as usinas de 
reciclagem devem triar e separar os resíduos de classe “A” (PIOVEZAN JÚNIOR, 2007). 
Essa separação dos resíduos de classe “A” deve ser feita baseando-se nas diferentes tipologias 
dos resíduos pertencentes a essa classe e os materiais devem estar isentos de impurezas. 
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Realizada a etapa de separação e triagem, o processo de britagem pode ser 
inicializado, passando posteriormente por peneiramento e, finalmente, o agregado reciclado é 
estocado. 

Piovezan Júnior (2007) apresenta um sistema de gestão dos resíduos da 
construção civil em uma usina de reciclagem, como ilustra a figura 10. 

 

 
Figura 10 - Sistema de Gestão de RCC em uma Usina de Reciclagem 

FONTE: PIOVEZAN JÚNIOR (2007) 

 

3.8 PRINCIPAIS UTILIZAÇÕES DOS RESÍDUOS DA 
COSNTRUÇÃO CIVIL RECICLADOS 

Basicamente, existem três principais utilizações para os produtos oriundos da 
reciclagem de resíduos da construção civil: 

 Utilização em pavimentos; 

 Utilização como agregado para concreto; 

 Utilização como agregado para argamassa. 
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3.8.1 Utilização em Pavimentos 

Essa utilização dos RCC deve seguir orientações constantes nas normas NBR 
15.115 e NBR 15.116 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Segundo Zordan (2005 apud SCREMIN, 2007), essa forma de reciclagem dos 
resíduos da construção civil é a de menor custo de processamento, pois exige baixa utilização 
de tecnologia e possibilita a utilização de todos os componentes do entulho sem que haja 
necessidade de separação. Ainda segundo o autor, esse processo promove economia de 
energia de britagem dos resíduos, pois ele mantém a granulometria graúda. 

De acordo com Piovezan Júnior (2007), os resíduos da construção civil podem ser 
utilizados no reforço do sub-leito, na sub-base ou no próprio pavimento. Os resíduos ainda 
podem ser misturados com solo, desde que a presença de solo na mistura não exceda 50% do 
peso total da mistura. 

3.8.2 Utilização como Agregado para Concreto 

Nessa utilização, os resíduos da construção civil reciclados substituem, em parte, 
os agregados convencionais (brita e areia), sendo utilizados em concretos sem função 
estrutural. Para essa utilização, a NBR 15.116 – Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos 
da Construção Civil normatiza essa utilização e expõe as seguintes definições: 

Concreto de Cimento Portland sem função estrutural, com agregado reciclado: 
material destinado a usos como enchimento, contrapiso, calçadas, e fabricação de 
artefatos não estruturais, como blocos de vedação, meio-fio (guias), sarjetas, 
canaletas, mourões, e placas de muro. Estas utilizações em geral implicam o uso de 
concretos de classe de resistências C10 e C15 da ABNT NBR 8953. 

Agregado de Resíduo de Concreto (ARC): é o agregado reciclado obtido do 
beneficiamento de resíduo pertencente à Classe A, composto na sua fração graúda, 
de no mínimo de 90% em massa de fragmentos à base de cimento Portland e rochas. 

Agregado de Resíduo Misto (ARM): é o agregado reciclado obtido do 
beneficiamento de resíduo de Classe A, composto na sua fração graúda com menos 
de 90% em massa de fragmentos à base de cimento Portland e rochas. 

 

Segundo Zordan (1997 apud SCREMIN, 2007), o concreto que contém agregado 
reciclado da construção civil possui resistência à compressão inferior ao concreto 
convencional (adotado como referência), mas possui uma melhora de 26,5% na resistência à 
abrasão. 

Zordan (2006 apud PIOVEZAN JÚNIOR, 2007) menciona que as principais 
vantagens dessa utilização são: 
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 Utilização dos vários componentes do RCC na produção do agregado de 
resíduo misto; 

 Economia de energia no processo de moagem do entulho para o uso de 
concreto não estrutural, visto que este requer agregado com granulometria 
graúda; 

 Possibilidade de melhorias de melhorias de desempenho do concreto em 
relação aos agregados convencionais, quando o consumo de cimento utilizado 
é baixo. 

3.8.3 Utilização como Agregado para Argamassa 

Essa é uma forma de reciclagem simples, na qual o agregado é obtido através da 
moagem dos resíduos em uma argamasseira na própria obra, evitando custos com transporte. 

Segundo Zordan (1997 apud SCREMIN, 2007), os agregados oriundos da 
reciclagem de resíduos da construção civil podem ser utilizados na confecção de argamassas 
para assentamento e revestimento. Ainda segundo o autor, uma desvantagem dessa utilização 
está na utilização para revestimento que, normalmente, apresenta fissuras provavelmente 
devido à grande quantidade de finos no entulho. 

4. METODOLOGIA 

Para o levantamento de dados referentes às empresas licenciadas para transporte e 
coleta de RCC no município de Goiânia, foram consultadas a Agência Municipal de Meio 
Ambiente (AMMA) e a Associação das Empresas de Transporte de Entulhos (ASTEG). Além 
disso, pesquisas bibliográficas também foram realizadas com o intuito de comparação de 
dados. 

Das empresas levantadas, doze delas, corretamente licenciadas junto à AMT e à 
AMMA, foram contactadas para realização de visitas in loco e entrevistas. Entretanto, apenas 
seis dessas empresas se dispuseram para contribuição no trabalho. Para tanto, um questionário 
foi elaborado e, por motivos éticos e por não ser esse o objetivo do presente trabalho, os 
nomes das seis empresas entrevistadas não serão citados, sendo substituídos por nomes 
fantasias, como Empresa “A”, Empresa “B” e assim por diante. 

O questionário, composto por 13 perguntas referentes à atividade da empresa, 
encontra-se apresentado no anexo A. Dentre as perguntas, as consideradas mais relevantes 
para o diagnóstico das empresas foram a respeito da capacidade das caçambas disponíveis, a 
carga típica transportada por viagem, o número de caminhões e caçambas, o número médio de 
viagens por caminhão e a quilometragem rodada por cada caminhão a cada viagem. Alguns 
outros aspectos também foram são abordados pelo questionário, como equipamentos mais 
utilizados, o tempo que a empresa está no mercado, a destinação final dos RCC coletados, se a 
empresa possui alguma informação sobre a caracterização dos resíduos. O questionário foi 
respondido por auxiliares de administração, administradores e proprietários das empresas. 
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Por fim, tendo em vista as características das empresas entrevistadas, utilizou-se 
um método de extrapolação para a obtenção de dados que possam caracterizar o sistema de 
coleta e transporte dos resíduos da construção civil executado por empresas privadas 
devidamente licenciadas. Nesse método utilizado, foram considerados 26 dias por mês para 
obter-se a carga mensal transportada por cada empresa. Encontrada a média entre as seis 
empresas entrevistadas, o produto entre esse valor e o número total de empresas fornece, de 
maneira aproximada e extrapolada, a quantidade de RCC transportada por todas as empresas 
licenciadas no município mensalmente. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 AS EMPRESAS DE TRANSPORTE E COLETA 

Segundo a Assessoria de Comunicação da AMMA, existem, em Goiânia, 42 
empresas de transporte de entulho, das quais 15 estão licenciadas e as demais estão em 
processo de licenciamento. 

Entretanto, segundo o ex-presidente da Associação das Empresas de Transporte 
de Entulhos (ASTEG), Milson Soares, existem 46 empresas que realizam o serviço de 
remoção de entulho. O ex-presidente ainda deixou bem claro que, além dessas empresas, 
várias outras funcionam clandestinamente, ou seja, sem os processos de licenciamento junto a 
AMMA e à Agência Municipal de Transporte (AMT). 

As seis empresas entrevistadas estão corretamente licenciadas junto à AMT e à 
AMMA. Delas, quatro estão a 10 anos ou mais no mercado, uma completará 10 anos ainda 
esse ano (Empresa “E”) e uma tem apenas quatro anos de existência (Empresa “B”). 

Todas as empresas entrevistadas trabalham com caminhões do tipo poli-guindaste 
e caçambas estacionárias. As caçambas estacionárias no mercado possuem capacidades 
variadas, que vão desde 3m³ até 10m³. No caso das empresas entrevistadas, a capacidade ficou 
entre caçambas de 3m³, 5m³ e 6m³. A única capacidade de caçamba comum a todas as 
empresas foi a caçamba de 5m³, sendo essa – portanto – utilizada como referência nos 
parâmetros futuros. A Tabela 19 mostra a quantidade de caminhões e caçambas referentes a 
cada empresa entrevistada. 

Tabela 19 - Quantidade de Caminhões e Caçambas Estacionárias das Empresas Entrevistadas 

Empresa Nº de caminhões Caçambas Estacionárias 
3m³ 4m³ 5m³ 6m³ 

A 5 - - 45 - 
B 4 - - 50 - 
C 3 - - 60 - 
D 3 40 - 40 100 
E 3 - - 60 20 
F 3 - 50 50 60 
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A solicitação do serviço das empresas é feita, normalmente, por contato 
telefônico. Após esse contato, a empresa transporta a caçamba solicitada até o local da obra e 
a disponibiliza por um tempo pré-determinado que, normalmente, é de 10 dias. Completado o 
período de 10 dias ou completada a capacidade da caçamba, a mesma é retirada e trocada, 
caso haja necessidade. Os preços variam de acordo com a capacidade da caçamba. A Tabela 
20 mostra os preços estabelecidos pelas empresas entrevistadas para o aluguel de até 10 dias 
de caçambas estacionárias de capacidade de 5m³. 

Tabela 20 - Preço para o aluguel de caçambas estacionárias (5m³) por até 10 dias 

EMPRESA PREÇO 
A R$ 140,00 
B R$ 150,00 
C R$ 140,00 
D R$ 130,00 
E R$ 130,00 
F R$ 140,00 

 

As empresas entrevistadas declararam não orientar verbalmente os contratantes do 
serviço a respeito das condições de uso da caçamba, ou seja, o que é permitido e o que não é 
permitido depositar na caçamba. Essas orientações constam apenas no contrato e, devido a 
essa falha, muitas empresas utilizam a caçamba para RCC de classe B, C e D que deveriam ter 
outras destinações e, às vezes, podem-se encontrar resíduos orgânicos presentes na caçamba. 

Quando a quantidade de resíduos não permitidos não pode ser desprezada, a 
empresa contratada comunica a contratante alertando-a e fazendo com que essa retire uma 
guia junto ao aterro sanitário para que haja liberação da disposição final. Outra alternativa é o 
cadastro da empresa geradora na prefeitura mediante pagamento mensal de uma taxa para a 
disposição dos resíduos. 

Essa não orientação por parte das empresas de coleta e transporte, o descaso de 
algumas empresas geradoras e até mesmo a falta de conhecimento da população (que joga 
qualquer tipo de resíduo nas caçambas) dificulta o desenvolvimento de políticas de 
aproveitamento dos Resíduos da Construção Civil e acabam por encarecer as alternativas de 
tratamento dos mesmos. 

Em relação ao transporte das caçambas já cheias de RCC, todas as empresas 
entrevistadas se mostraram conhecedoras da necessidade de cobrimento das caçambas durante 
o transporte até a destinação final segundo a Portaria nº 357. De fato, em algumas das 
empresas, pode-se constatar a utilização de lonas para cobrir a caçamba, como ilustra a Figura 
11. Entretanto, no cotidiano, não se percebe a utilização dessas lonas. 

Quanto à destinação final dos resíduos, a co-responsabilidade estabelecida pela 
Resolução CONAMA nº 307 fez com que as algumas empresas geradoras passassem a exigir 
documentação das empresas de transporte de RCC comprovando a destinação adequada dos 
resíduos. Entretanto, boa parte das empresas geradoras não exige essa documentação, 
querendo apenas se livrar do entulho, fazendo com que algumas das empresas prestadoras do 
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serviço de coleta e transporte entrevistadas forneçam uma destinação inadequada para os RCC 
coletados. 

 
Figura 11 - Caçamba estacionária coberta com lona 

Essa não exigência de documentações que comprovem a destinação adequada dos 
RCC gerados pela empresa mostra a falta de conhecimento da Resolução CONAMA nº 307 
que declara que o gerador é responsável pela destinação adequada de seus resíduos. E a 
continuidade dessa política demonstra certa ineficiência na fiscalização e punição das 
empresas, tanto geradoras quanto transportadoras, que agem de forma irregular. 

Todas as empresas entrevistadas declararam encaminhar os resíduos da construção 
civil para o Aterro Sanitário do Município de Goiânia. A Empresa “D” foi a única a admitir 
que alguns dos motoristas realizam a disposição de maneira irregular mesmo sendo orientados 
pela empresa para se dirigirem ao Aterro Sanitário (Figura 12). Vale ressaltar também que 
duas empresas entrevistadas, Empresa “B” e Empresa “C”, também encaminham seus 
resíduos para uma Pedreira localizada no município de Aparecida de Goiânia que realiza o 
trabalho de segregação e triagem, encaminhando – posteriormente – para diferentes usinas de 
reciclagem de RCC. 

 
Figura 12 - Disposição inadequada de RCC 
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Outros dados coletados junto às empresas entrevistadas foram a quilometragem 
média por viagem rodada por caminhão para a disposição dos RCC e a quantidade média de 
viagens que cada caminhão realiza por dia. A Tabela 21 mostra os resultados obtidos. 

Tabela 21 - Quilometragem por viagem e quantidade de viagens por caminhão 

EMPRESA Km/viagem por caminhão Número de Viagens por dia por caminhão 
A 35 a 40 5 a 8 
B 40 a 50 4 a 6 
C 30 a 35 5 a 8 
D 30 a 40 5 a 9 
E 25 a 30 6 a 7 
F 40 a 50 4 a 5 

 

Vale ressaltar que a distância percorrida pelo caminhão depende da localização da 
obra em relação ao local de destinação final. Quanto ao número de viagens, essa variável 
depende – além da localização das obras quanto ao local de destinação final – da experiência 
do motorista, da ajuda no momento de troca de caçambas e dos horários em que ocorre essa 
movimentação. 

5.2 ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE RCC COLETADO POR 
EMPRESAS PRIVADAS 

Para efeito de cálculo, foi adotada a capacidade de 5m³ das caçambas 
estacionárias, visto que essa é uma capacidade comum a todas as empresas entrevistadas. 

As empresas entrevistadas não souberam oferecer com segurança e precisão o 
valor da carga típica das caçambas estacionárias quando são transportadas para o local de 
destinação final. Essa dificuldade se deve a alguns fatores: 

 Grande diferença entre os resíduos da construção civil de mesma classe, ou 
seja, materiais como concreto possuem massa superior aos blocos cerâmicos; 

 Presença de resíduos não originários da construção civil que normalmente são 
mais leves ou presença de resíduos da própria construção civil que deveriam 
possuir destinação diferente, como latas de tinta, papelão, etc. (Figura 13); 

 Disposição em lugares inadequados (não há pesagem); 
 Descaso por parte dos geradores e transportadores em conhecer a quantidade 

dos resíduos e manter por certo tempo os documentos relativos à destinação 
adequada. 
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Figura 13 - Utilização de caçamba estacionária de maneira inadequada 

 

Segundo Melo (2010), em 2005, o transporte privado recolheu aproximadamente 
398.565 toneladas de resíduos da construção civil, dados esses obtidos junto à ASTEG. Ainda 
segundo o autor, nesse mesmo ano, o total de empresas responsáveis pelo transporte e coleta 
de entulhos era de 36 empresas. Com isso, pode-se estimar que cada empresa coletava 
aproximadamente 925 toneladas por mês. Vale ressaltar que, nas considerações feitas pelo 
autor, o volume médio utilizado das caçambas era de 4,5m³. 

Melo (2010) ainda cita um comparativo da quantidade de RCC transportada por 
empresas privadas entre os anos de 2001 e 2005 (Figura 14). O autor destaca que, do ano de 
2002 (quantidade de RCC transportada de 236 mil toneladas) para o ano de 2005 (quantidade 
de 354 mil toneladas), houve um aumento de aproximadamente 50% da quantidade de 
resíduos transportados. 

Com o questionário elaborado, a quantidade média mensal que cada empresa 
entrevistada transporta pôde ser estimada, como detalhado na Tabela 22 e mostrado na     
Figura 15. 
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Figura 14 - Quantidade de Resíduos da Construção Civil removidos por Empresas Privadas em Goiânia  

FONTE: adaptado de  MELO (2010) 
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Tabela 22 - Estimativa da Quantidade Mensal de RCC Transportada pelas Empresas Entrevistadas 

Empresa Nº de 
caminhões 

Nº de viagens 
por caminhão Carga típica (t) Carga diária 

(t) 
Carga Mensal 

(t) 
A 5 5 3 75 1950 
B 4 4 5 80 2080 
C 3 5 3 45 1170 
D 3 5 3 45 1170 
E 3 6 3,5 63 1638 
F 3 4 3 36 936 

 

 

 
Figura 15 - Estimativa da quantidade de RCC coletado mensalmente pelas empresas 

entrevistadas. 

 

Julgando-se por esses dados obtidos, tem-se uma média de aproximadamente 
1491 toneladas de RCC coletadas por mês por cada empresa. Em comparação com o ano de 
2005, isso equivaleria a um aumento de cerca de 61% na quantidade de resíduos da 
construção civil coletados por empresas privadas. 

Em relação à coleta total dos RCC realizada por empresas privadas, pela 
estimativa baseada no questionário e considerando o número de 46 empresas prestadoras 
desse tipo de serviço, obtém-se que, em média, a quantidade de RCC coletada em um ano na 
cidade de Goiânia é de aproximadamente 823.032 toneladas. Comparada à quantidade 
coletada no ano de 2005, nota-se que a quantidade estimada é maior que o dobro da 
quantidade em 2005. Entretanto, algumas considerações devem ser feitas sobre esse valor 
encontrado: 

 A quantidade de RCC gerada atualmente é, sem dúvida, maior do que a 
quantidade gerada no ano de 2005 devido ao crescimento do setor da 
construção civil. 

 Como conseqüência do crescimento do setor da construção civil, houve um 
aumento no número de empresas especializadas no serviço de coleta e 
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transporte de entulho, aumentando – portanto – a quantidade de resíduo 
coletada. 

 O método utilizado para a estimativa da quantidade de RCC coletada durante o 
ano de 2010 foi o método da extrapolação, o qual não é muito preciso quando o 
número de amostras coletadas é reduzido. 

 
A Tabela 23 exibe um resumo de alguns dados obtidos das seis empresas 

entrevistadas. 
Tabela 23 – Tabela Resumo dos Dados Obtidos nas Empresas Entrevistadas 

 Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E Empresa F 
Capacidade das 

Caçambas 
5m³ 5m³ 5m³ 3m³, 5m³ e 

6m³ 
5m³ e 6m³ 4m³, 5m³ e 

6m³ 
Carga típica (t) por 

viagem 
3t 5t 3t 3t 3,5t 3t 

Quilometragem por 
viagem 

35 a 40 km 40 a 50 km 30 a 35 km 30 a 40 km 25 a 30 km 40 a 50 km 

Quantidade de 
Caminhões 

5 4 3 3 3 3 

Quantidade de 
caçambas 

estacionárias 

45 de 5m³ 50 de 5m³ 60 de 5m³ 40 de 3m³, 
40 de 5m³ e 
100 de 6m³ 

60 de 5m³ 
e 20 de 

6m³ 

50 de 4m³, 
50 de 5m³ e 
60 de 6m³ 

Número médio de 
viagens diárias por 

caminhão 

5 a 8 4 a 6 5 a 8 5 a 9 6 a 7 4 a 5 

Destinação Final Aterro 
Sanitário de 

Goiânia 

Aterro 
Sanitário de 
Goiânia e 
Pedreira 

Aterro 
Sanitário de 
Goiânia e 
Pedreira 

Aterro 
Sanitário de 

Goiânia 

Aterro 
Sanitário 

de Goiânia 

Aterro 
Sanitário de 

Goiânia 

Tempo de mercado 17 anos 4 anos 10 anos 12 anos 9 anos 14 anos 
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6. CONCLUSÕES 

Segundo os dados obtidos no trabalho, conclui-se que a quantidade de Resíduos 
da Construção Civil gerada em Goiânia é de uma grandeza que não pode ser desconsiderada. 
Essa quantidade, quando comparada com estudos realizados em anos anteriores demonstra o 
contínuo crescimento da geração de RCC devido ao constante crescimento da indústria da 
construção civil. 

Embora com o passar do tempo as políticas de gestão dos RCC e de proteção ao 
meio ambiente tenham se aprimorado, o volume de entulho gerado ainda é enorme. Isso se 
deve a uma série de fatores, dos quais podemos citar: o desinteresse por parte de algumas 
empresas geradoras em gerenciar os RCC, a ineficiência da fiscalização e da execução da 
resolução CONAMA nº 307, o enorme crescimento do setor da construção civil, exigindo 
uma grande demanda de materiais de construção que exige o consumo de matéria-prima, 
dentre outros. 

O descaso por parte de algumas empresas geradoras confronta o que é mostrado 
pela pesquisa da Civil Engineering Research Foundation, que aponta os aspectos ambientais 
como a segunda maior tendência das atividades da construção civil. Mas vale ressaltar que o 
descaso por parte de empresas geradoras não pode ser generalizado a todas as empresas. De 
fato, algumas das construtoras goianas buscam a sustentabilidade em suas construções e 
tentam parcerias com diferentes órgãos buscando apoio para o desenvolvimento de técnicas 
que possibilitem a redução dos RCC e a correta destinação. 

O trabalho ainda demonstra a falta de informações por parte das próprias 
empresas responsáveis pela coleta e transporte de RCC. E, conforme mostrado por Melo 
(2010), ainda existe incoerência e incompatibilidade nos dados fornecidos pela prefeitura e 
pelas próprias empresas privadas representadas pela ASTEG. Uma forma clara de explicitar 
tal incoerência está no simples dado do número de empresas prestadoras do serviço de coleta 
e transporte. Enquanto a prefeitura do município declara existir 42 empresas, a ASTEG 
divulga a quantidade de 46 empresas. 

O método utilizado no trabalho, método da extrapolação, ainda pode ser 
aprimorado, sendo necessário um trabalho mais metodológico e abrangente, possibilitando a 
realização de um diagnóstico mais preciso das empresas privadas que realizam o transporte e 
coleta dos RCC. Pode-se ainda estender a realização desse diagnóstico para o âmbito da 
prefeitura e de transportadores clandestinos, originando dessa forma um diagnóstico completo 
do município de Goiânia. 

Com o trabalho, nota-se ainda que a prioridade da não geração de RCC 
estabelecida pela resolução CONAMA nº 307 não é atendida. Pelo contrário, boa parte das 
empresas tem seguido a última diretriz estabelecida pela resolução: destinar os RCC para o 
aterro sanitário. Ou seja, nem mesmo alternativas de reutilização e reciclagem estão sendo 
estudadas por boa parte das empresas geradoras de RCC. 

Considerando os resultados obtidos, sugere-se que os órgãos responsáveis pela 
fiscalização da geração e disposição dos resíduos da construção civil atuem de forma mais 
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severa, buscando colocar em prática o que é estabelecido pela resolução CONAMA nº 307. 
Algumas atitudes já vêm sendo tomadas, por exemplo: a AMMA exige que a construtora 
apresente um PG/RCC para o licenciamento de sua obra e, para a renovação da licença, a 
empresa geradora deve apresentar um relatório sobre os RCC, mostrando a quantidade, a 
caracterização e a destinação que esses resíduos têm recebido. 

Além disso, sugere-se também a realização de um diagnóstico completo sobre a 
situação dos RCC no município para que se torne possível a elaboração de um Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil. Desse modo, a reutilização e reciclagem 
dos RCC passarão a existir, tornando o setor da construção civil um setor mais sustentável e 
diminuindo os custos diretos e indiretos do município com a remoção do entulho da 
construção civil. 
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO 

Empresa: Denominação: Empresa “A” 
Endereço:  
Responsável:  
Data:  
Licenciada:  
 

1) Quais são os equipamentos mais utilizados para a coleta e transporte? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

2) Qual a capacidade volumétrica de cada equipamento? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

3) Qual a carga típica transportada por viagem? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

4) Em média, qual a quilometragem aproximada do transporte por viagem? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

5) Qual a faixa de preço de aluguel das caçambas? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

6) Por quanto tempo, aproximadamente, uma caçamba fica na obra até ser 
retirada? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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7) Qual o número total de veículos e caçambas da empresa? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

8) Qual o número médio de viagens diárias por veículo? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

9) Durante o transporte, a caçamba é coberta? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

10) A empresa coloca algumas condições de uso às empresas de construção civil? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

11) Há quanto tempo a empresa está no mercado? 

___________________________________________________________________________ 

 

12) Qual a destinação final do entulho? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

13) A empresa possui alguma informação quanto à caracterização dos resíduos? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



 
 

 


