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RESUMO 

Recentemente a construção civil viveu um período intenso no país. Em paralelo, passou-se e 

tem-se passado por modificações importantes na atenção dada à área dos resíduos sólidos, 

incluindo os Resíduos de Construção Civil (RCC), gerando uma convergência entre esses 

setores. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em 2010, e a resolução 

CONAMA 307 (2002), fornecem uma série de conceitos e diretrizes e classificam os 

geradores de tais resíduos como responsáveis pelo armazenamento, transporte e destinação 

final dos mesmos, exigindo a existência de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil (PGRCC) para minimizar os impactos gerados pelo volume elevado que é 

produzido atualmente. Este estudo teve como objetivo avaliar o gerenciamento dos resíduos 

da construção civil gerados em uma obra de médio porte localizada no município de 

Aparecida de Goiânia – Goiás, analisando para isso as conformidades legais exigidas. Por 

meio de um levantamento bibliográfico e comparação com o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil (PGRCC) e de visitas periódicas à obra, foi possível analisar a 

situação real do gerenciamento, calcular índices, gerar arquivos fotográficos, avaliar os 

aspectos positivos e negativos e propor melhorias dentro de uma realidade viável à obra. A 

implantação efetiva do PGRCC juntamente com um Plano de Capacitação para a 

conscientização foram ressaltados como sendo de grande importância para adequar um 

empreendimento a uma realidade ideal e menos degradadora ao meio ambiente, visando 

reduções no consumo de matéria prima e na quantidade de resíduos gerados, reutilização 

interna, reciclagem e destinação final adequada aos resíduos inevitavelmente gerados. 

 

Palavras-chave: Resíduos da Construção Civil, Gerenciamento de Resíduos, 

Diagnóstico. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os impactos ambientais causados pelas ações antrópicas acompanham a evolução 

da humanidade desde outrora. Após o período da Revolução Industrial, de intenso 

crescimento tecnológico e produtivo, houve um aumento na magnitude dos problemas 

relacionados ao meio ambiente, acompanhado de ineficácia e despreocupação no controle 

ambiental. Tal fato indica que a preservação do meio ambiente exige uma reavaliação e 

reformulação dos processos produtivos e de consumo, bem como a destinação dos resíduos 

gerados, antes, durante e após o uso dos produtos. 

A construção civil destaca-se como uma atividade de relevante responsabilidade 

sobre alguns desses impactos. Estes começam pela grande quantidade de recursos 

naturais e energias utilizadas na produção e transporte de matérias primas, passam 

pela concepção do projeto e terminam em um grande volume de resíduos resultantes 

de técnicas de construção muitas vezes artesanais, empregadas por uma mão de obra 

desqualificada (FRIGO; SILVEIRA, 2012). 

A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos da construção civil 

(RCC) podem causar impactos socioambientais, tais como degradação do solo, danificação 

das margens de corpos d’água e mananciais, intensificação de enchentes e contribuição para a 

proliferação de vetores de importância sanitária nos centros urbanos. 

Além disso, a disposição desses resíduos em fundos de vale, beira de córregos, 

terrenos baldios e logradouros públicos tende a causar grandes danos à drenagem urbana e aos 

patrimônios públicos. Em centros urbanos com população acima de um milhão de habitantes, 

se gasta em torno de R$ 1.000.000,00 ao mês com a coleta de entulhos dispostos 

clandestinamente, como confirma a Prefeitura de Goiânia, de acordo com relatório da 

COMURG publicado em 2003 (BLUMENSCHEIN, 2004). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, disposta pela Lei n° 12.305 (BRASIL, 

2010) e a Resolução 307 (CONAMA, 2002) estabelecem diretrizes a respeito dos RCC, 

apontando seus geradores como os responsáveis pelo manejo e disposição final adequada. 

Cabe então aos empreendedores a implementação de um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC) elaborado pelos devidos profissionais 

capacitados. 
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É notável a necessidade de alternativas que tenham como finalidade a redução na 

geração desses resíduos e o manejo do que é gerado inevitavelmente. Um exemplo seria a 

melhoria da qualidade dos processos da construção civil, visando redução nas perdas e 

desperdícios de materiais; junto à práticas de conscientização ambiental, no intuito de 

minimizar os impactos oriundos da urbanização desenfreada e mal planejada das cidades e de 

estimular a reciclagem desses resíduos. Esta última pode gerar uma redução de custos e do 

volume de matéria-prima que seria utilizada na construção, tanto para o poder público quanto 

para o setor privado, com isso, há uma consequente preservação dos recursos naturais, 

beneficiando esta cadeia produtiva, influenciando até mesmo no gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos nos municípios. 

Segundo Rocha e Cheriaf (2003, p.178) “estão sendo igualmente cada vez mais 

procuradas formas diversas e oportunidades de valorização de resíduos nos materiais e 

componentes de construção civil.” A indústria da Construção Civil apresenta-se, dentro deste 

contexto, com um grande potencial para a solução desses problemas, pela viabilidade que 

apresenta de incorporação desses resíduos nos materiais de construção, possibilitando, ainda, 

redução nos custos dos produtos da construção. 

Devido a uma maior conscientização ambiental por parte da sociedade e à pressão 

por parte dos órgãos de controle ambiental, o questionamento referente à disposição do 

entulho oriundo da construção civil destinado inadequadamente, vem gradativamente, sendo 

evidenciado nas discussões políticas e administrativas. 

Em vista da aplicação ainda insatisfatória das diretrizes que regem o 

gerenciamento de resíduos, faz-se necessário um estudo dos critérios que dificultam ou que 

não estimulam os geradores de RCC a seguirem com mais rigor as exigências existentes. 

Mesmo diante dos processos de licenciamento, junto ao órgão competente, que estipula a 

existência de um PGRCC para uma obra, sabe-se que a aplicação do mesmo é, em número 

significativo, ineficaz. Há então uma necessidade de encorajar essas ações a partir da análise 

dos benefícios que podem ser obtidos com a aplicação do plano, tanto para o construtor 

quanto para o meio ambiente. 

Partindo desse contexto, o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil 

se mostra um instrumento fundamental para a melhoria da gestão desses resíduos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

Esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar o gerenciamento dos resíduos da 

construção civil gerados em uma obra de médio porte localizada no município de Aparecida 

de Goiânia - Goiás. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Avaliar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil elaborado 

para a obra em estudo, verificando sua adequação à legislação vigente; 

b) Comparar a situação do gerenciamento atual na obra, com o que consta no plano 

existente; 

c) Diagnosticar possíveis falhas no gerenciamento existente e propor adequações de 

acordo com sua aplicabilidade. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. ASPECTOS LEGAIS 

Buscando disposições específicas referentes aos RCC encontram-se como 

principais bases as Resoluções 348 (CONAMA, 2004), 431 (CONAMA, 2011) e 448 

(CONAMA, 2012), que complementam e alteram a Resolução 307 (CONAMA 2002), a Lei 

12.305, que dispõe sobre as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 

2010); a Lei Estadual 14.248 que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(GOIÁS, 2002) e o Termo de Referência da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de 

Aparecida de Goiânia, para elaboração de um PGRCC. 

3.1.1. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi disposta pela Lei n. 12.305, 

de 02 de agosto de 2010. Esta apresenta seus princípios, as diretrizes relacionadas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis. Esta lei define que os resíduos sólidos podem ser material, substância, objeto ou 

bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se 

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para 

isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível 

(BRASIL, 2010). 

A PNRS contempla que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser 

observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Classifica, ainda, como resíduos da construção civil todos aqueles gerados nas construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluído os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis (BRASIL, 2010). 
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Esta Lei descreve as atividades que estão sujeitas à elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, dentre elas a construção civil, e também o conteúdo 

mínimo necessário para o PGRCC, o qual deve conter (BRASIL, 2010): 

 Descrição do empreendimento ou atividade; 

 Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados; 

 Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores; 

 Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento 

incorreto ou acidentes; 

 Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos; 

 Ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

 Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos; e 

 Periodicidade de sua revisão. 

3.1.2. RESOLUÇÃO CONAMA 

A Resolução CONAMA 307/2002 é uma das resoluções de maior interesse nesta 

pesquisa, pois é uma resolução federal que trata dos RCC, elaborada pelo Conselho Nacional 

do Meio Ambiente. É composta pela definição dos RCC, como sendo todos os resíduos 

provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil e 

resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, 

forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 

elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Traz, ainda, alguns conceitos importantes para a área de RCC, como o conceito de 

gerador, agregado reciclado, gerenciamento de resíduos, etc. Além disso, classifica os 

resíduos segundo o potencial de reciclagem dos mesmos, como apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Classificação dos Resíduos da Construção Civil 

Classes Resíduos 

A 

Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

B 
Resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 

C 

Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais 

como os produtos oriundos do gesso. 

D 

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: CONAMA, 2002. 

Na referida resolução consta que o PGRCC deve considerar as seguintes etapas: 

caracterização, triagem, acondicionamento, transporte e destinação, e que deve ser elaborado 

e implementado pelo gerador dos RCC, e este sendo apresentado juntamente com o projeto do 

empreendimento para análise pelo órgão competente do poder público municipal, caso o 

empreendimento seja passível de Licenciamento Ambiental (CONAMA, 2002). 

As Resoluções CONAMA 348/2004, 431/2011 e 448/2012, foram elaboradas em 

complementação à CONAMA 307/2002. A CONAMA 348/2004 inclui o resíduo de Amianto 

na Classe D, ou seja, na classe de resíduos perigosos oriundos do processo de construção, a 

CONAMA 431/2011 reclassifica o resíduo de gesso como um resíduo reciclável, para outras 

destinações, ou seja, agora ele para passa a Classe B, e a CONAMA 448/2012 modifica os 

artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º e 11º da Resolução CONAMA 307/2002. 

3.1.3. POLÍTICA ESTADUAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Política Estadual dos Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Estadual 

14.248/2002, conceitua os resíduos provenientes de residências, estabelecimentos comerciais 

e prestadores de serviços, da varrição e da limpeza de vias, logradouros públicos e sistemas de 

drenagem urbana e os entulhos da construção civil e similar, como sendo resíduos urbanos 

(GOIÁS, 2002).  
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Segundo essa mesma lei, para os resíduos urbanos não é necessária a elaboração 

de um Plano de Gerenciamento, porém os RCC também se enquadram na classificação de 

resíduos especiais pois estes são provenientes do meio urbano ou rural que, pelo seu volume 

ou por suas propriedades intrínsecas, exigem sistemas especiais para acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final, de forma a evitar danos ao 

meio ambiente, o que torna obrigatório a elaboração do Plano de Gerenciamento por parte do 

gerador (GOIÁS, 2002). Vale salientar que esta Lei é anterior a PNRS que, em 2010, trouxe a 

obrigatoriedade da elaboração do PGRCC para empreendimentos da construção civil. A Lei 

Estadual 14.248/2002 ainda não possui um decreto regulamentador, o que impede sua real 

efetividade. 

No âmbito estadual também consta a Instrução Normativa 07 de 2011 da 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás (SEMARH), que dispõe sobre 

gerenciamento e disposição final dos resíduos sólidos gerados em unidades de produção 

industrial de bens e serviços, assim como os provenientes de atividades minero industriais e 

as demais definidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

3.1.4. TERMO DE REFERÊNCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PARA 

ELABORAÇÃO DO PGRCC 

O município de Aparecida de Goiânia possui legislações específicas voltadas à 

coleta seletiva, no entanto, não possui em vigor algo especificamente voltado aos RCC, 

exceto pelas exigências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), órgão 

competente e responsável pelo licenciamento ambiental, e que também disponibiliza um 

Termo de Referência para elaboração de um PGRCC. 

De acordo com a SEMMA, para o licenciamento de uma obra de construção civil 

no município de Aparecida de Goiânia se faz necessária a elaboração de um PGRCC e para 

empreendimentos maiores que 500 m
2
, como é o caso da obra objeto deste estudo, é 

necessário a elaboração de um Plano de Controle Ambiental (PCA) contemplando o PGRCC. 

Os documentos que orientam o empreendedor para tanto são os Termos de Referências. No 

Termo de Referência para Elaboração do PGRCC consta que este deve ser composto pelos 

seguintes itens obrigatórios: 
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Informações gerais, contemplando a identificação do empreendedor, do responsável técnico 

pela obra, do responsável técnico pelo PGRCC e os profissionais habilitados para a confecção 

do mesmo; 

Caracterização do Empreendimento com a localização do empreendimento, bem como a 

apresentação do projeto de implantação, número de trabalhadores e cronograma de execução 

da obra; 

Caracterização dos Resíduos onde se deve apresentar o volume de RCC, por classe, tipo e 

etapa da obra; 

Triagem dos Resíduos onde se descreve os procedimentos quanto à segregação dos resíduos, 

especificando um croqui que apresente e identifique no canteiro de obras o local apropriado 

para a triagem; 

Acondicionamento dos Resíduos onde o gerador deverá informar o sistema adotado para 

acondicionamento do RCC; 

Transporte dos Resíduos onde é informado que a transportadora deve ser identificada por 

classe de resíduo, bem como, que se deve constar o volume estimado a ser transportado por 

cada empresa;  

Destinação Final onde deverão ser indicadas as áreas de destinação para cada classe ou tipo 

de resíduo, devidamente autorizadas e licenciadas pelo órgão ambiental competente, e o 

responsável pela destinação dos resíduos;  

Plano de Capacitação onde deverá descrever as ações de sensibilização e educação 

ambiental para os trabalhadores da construção;  

Cronograma de Implementação do PGRCC onde deverá ser apresentado um cronograma 

de implementação do PGRCC para todo o período do empreendimento. 

3.2. GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Segundo Pinheiro (2006, p. 20), construção sustentável “é a criação e gestão 

responsável de um ambiente construído saudável, levando em consideração os princípios 

ecológicos (para evitar danos ambientais) e a utilização eficiente dos recursos”. Nota-se que a 
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construção sustentável deve estar presente em todo o ciclo do empreendimento e, para tanto, é 

indispensável a análise do que pode ser feito em cada etapa, levando em consideração os 

impactos ambientais e como devem ser administrados. 

De acordo com a Resolução nº 307/02 (CONAMA, 2002), as etapas do plano de 

gerenciamento dos RCC são: caracterização, triagem, acondicionamento, transporte e 

destinação. 

3.2.1. CARACTERIZAÇÃO 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) classifica os resíduos 

sólidos quanto a seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública afim de que 

possam ser gerenciados de forma adequada. Mesmo que os resíduos originados nas atividades 

da construção civil não estejam enquadrados como atividades industriais ou de serviços, os 

mesmos possuem especificações próprias devido ao grande volume que é gerado e à 

magnitude dos impactos possíveis. 

É na etapa de caracterização que o gerador dos resíduos deve realizar a 

identificação e a quantificação dos mesmos. Sabe-se que os RCC são geralmente compostos 

por um aglomerado de argamassa, areia, cerâmicas, concreto, madeiras, metais, papeis, 

plásticos, pedras e outros resíduos, como mostra a Figura 1. 

As causas da geração destes resíduos são diversas, mas podem-se destacar 

(LEITE, 2001): 

 A falta de qualidade dos bens e serviços, o que pode dar origem às perdas de materiais, 

que saem das obras na forma de entulho; 

 A urbanização desordenada que faz com que as construções passem por adaptações e 

modificações gerando mais resíduos; 

 O aumento do poder aquisitivo da população e as facilidades econômicas que 

impulsionam o desenvolvimento de novas construções e reformas; 

 Estruturas de concreto mal concebidas que ocasionam a redução de sua vida útil e 

necessitam de manutenção corretivas, gerando grandes volumes de resíduos. 
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Figura 1- Resíduos da Construção Civil - Classe A 

 
Fonte: Pioneiro, 2014. 

Pinto (1999) criou uma estimativa que caracteriza o patamar mínimo da geração 

de resíduos da construção civil em áreas urbanas. Em outras palavras, o autor estimou o 

quanto de entulho é gerado por unidade de área. O valor de 150 quilos de entulho para cada 

metro quadrado construído, ainda persiste como base genérica. 

De acordo com Mariano (2008), no Brasil a geração de RCC em novas 

edificações situa-se entre 150 e 300 quilos para cada metro quadrado, enquanto que em países 

desenvolvidos a média é de 100 quilos por metro quadrado ou menos. Alípio (2010, p.18) 

afirma que “certamente, o volume de entulho da construção é grande e alcança 70 milhões de 

toneladas por ano, sendo até duas vezes maior que o volume do lixo sólido urbano.” 

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE) apresenta um panorama anual com dados quantitativos dos resíduos sólidos de 

inúmeras categorias, incluindo os RCC. Em geral, os municípios coletam os resíduos de 

construção civil de obras sob sua responsabilidade e os lançados em logradouros públicos. 

Esta parcela é a única que possui registros confiáveis e, portanto, é a que integra a pesquisa 

municipal realizada anualmente pela ABRELPE. Sendo assim, esses valores não representam 

o total de RCC gerado nos municípios.  

A comparação entre os dados de RCC em 2013 e 2012 resulta na constatação de 

um aumento de mais de 4,6% na quantidade coletada (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Quantidade de resíduos da construção civil coletada pelos municípios no Brasil 

Região 

2012 2013 

RCC Coletado (t/dia) / 

Índice (Kg/hab./dia) 

População 

Total (hab.) 

RCC Coletado 

(t/dia) 

Índice 

(Kg/hab./dia) 

BRASIL 112.248 / 0,579 201.062.789 117.435 0,584 
Fonte: ABRELPE e IBGE, 2013. 

Na Tabela 2 estão relacionados os dados referentes à região Centro-Oeste. Pode 

ser observado um aumento maior que 4,7% na quantidade de RCC coletado. Outro fator 

importante a ser observado é o alto índice da região Centro-Oeste quando comparado com o 

restante do país, indicando um momento de alta no meio da construção civil e uma possível 

ineficiência nas ações pertinentes à geração e gerenciamento de resíduos.  

Tabela 2 – Quantidade de resíduos da construção civil coletada na Região Centro-Oeste 

Região 

Centro-

Oeste 

2012 2013 

RCC Coletado (t/dia) / 

Índice (Kg/hab./dia) 

População 

Total (hab.) 

RCC Coletado 

(t/dia) 

Índice 

(Kg/hab./dia) 

Total 12.829 / 0,889 14.993.191 13.439 0,896 
Fonte: ABRELPE e IBGE, 2013. 

3.2.2. TRIAGEM 

Esta etapa deve ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem ou nas 

áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de resíduos 

estabelecidas pelo CONAMA. 

A triagem de resíduos dá-se, primeiramente, por meio da separação e limpeza dos 

mesmos, de seus componentes ou de outros materiais indesejáveis, para posterior 

acondicionamento. Pode ser realizada através da separação manual pelos próprios 

colaboradores no momento da geração ou no final de um período de trabalho, após o acumulo 

de uma quantidade significativa. 

Ressalta-se que a triagem pode ocorrer em áreas apropriadas para recebimento, 

triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, contanto que possibilite a 

posterior destinação às áreas de beneficiamento de RCC. 

Para Ângulo et al. (2005), no gerenciamento dos RCC as etapas de triagem e 

reciclagem são fundamentais visto que reduzem: a) a utilização de aterros, (b) a ocorrência de 

deposições irregulares, (c) o consumo de recursos naturais não-renováveis. 
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3.2.3. ACONDICIONAMENTO 

Nessa etapa o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração 

até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos possíveis, as condições de 

reutilização e de reciclagem. Consiste basicamente em duas fases: primeiro deve-se dispor os 

RCC segregados em recipientes específicos para cada tipo e finalidade de resíduos; segundo 

deve-se fazer o encaminhamento dos mesmos para o armazenamento final. 

O acondicionamento inicial deve ser feito próximo ao local de geração dos RCC, 

observando o volume gerado bem como o layout do canteiro. Nota-se que para obras de 

pequeno porte, após gerados, os RCC deverão ser coletados e levados diretamente para o 

depósito de acondicionamento final.  

Para o acondicionamento final deve-se levar em consideração o tipo de resíduo, 

sua quantidade e sua posterior destinação. Para os RCC como madeira, metal, papel, plástico 

e vidros, pode-se fazer o uso de bombonas, gaiolas e/ou coletores de lixo, como mostra a 

Figura 2. 

Para os resíduos de origem orgânica, bem como copos plásticos descartáveis, 

papéis sujos ou outros passíveis de coleta pública, deve-se utilizar recipiente com tampa e 

saco de lixo simples. 

Figura 2 - Gaiolas para separação dos resíduos da construção civil 

 
Fonte: G1, 2012. 
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Por outro lado, para os resíduos que apresentam volume elevado, como os 

resíduos Classe A, pode-se utilizar caçambas estacionárias (Figura 3) considerando a locação 

das mesmas, preferencialmente em locais de fácil acesso. 

Figura 3 - Caçamba estacionária utilizada para resíduos da construção civil – Classe A 

 
Fonte: Terraplenagem.Net, 2013. 

Ressalta-se que, de acordo com a Resolução nº 275/01 (CONAMA 2001), para 

todo acondicionamento é necessário a sinalização do tipo de resíduo através do uso de 

adesivos com indicação da cor padronizada, como ilustrado no Quadro 2. 

Quadro 2- Sinalização de cores para recipientes de resíduos sólidos segundo a Resolução nº 275/01. 

TIPO DE RESÍDUO COR DO RECIPIENTE 

Papel/Papelão Azul 

Plástico Vermelho 

Vidro Verde 

Metais Amarelo 

Madeira Preto 

Resíduos Perigosos Laranja 

Resíduos Ambulatoriais e de Serviços de Saúde Branco 

Resíduos Radioativos Roxo 

Resíduos Orgânicos Marrom 

Rejeito Cinza 
Fonte: CONAMA (2001) 
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3.2.4. TRANSPORTE 

O transporte deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de 

acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos. 

Dentre as formas de coleta de RCC podem-se citar as realizadas por meio de 

caçambas metálicas, bem como com outros tipos de veículos pesados dotados de carrocerias 

de madeira. Ressalta-se que a administração pública possui veículos coletores para os RCC 

oriundos das disposições irregulares. De acordo com Valença (2008, p. 20), “a prestação de 

serviços de coleta, remoção e transporte de RCC no Brasil ocorre, essencialmente, por meio 

de micro e pequenas empresas familiares que operam numa atividade altamente fragmentada, 

com baixo nível tecnológico e em regime de concorrência desleal”.  

É determinada pelo Termo de Referência do PGRCC fornecido pela prefeitura de 

Aparecida de Goiânia a obrigatoriedade de utilização de um documento para o controle do 

transporte e disposição de RCC. Este documento é denominado Manifesto de Transporte de 

Resíduos (MTR) ou Controle de Transporte de Resíduos (CTR), que deve ser constituída de 

três guias, permanecendo uma delas na obra, uma em posse da empresa que executa o 

transporte e a outra no local para onde esse resíduo foi destinado. 

3.2.5. DESTINAÇÃO 

Segundo a Resolução 307/02 (CONAMA 2002), para cada classe de resíduos 

deverá haver uma destinação adequada, conforme apresentado no Quadro 3. 

Quadro 3 - Classificação e destinação dos resíduos da construção civil, segundo a Resolução 307/02. 

Classe de RCC Destinação Obrigatória 

Classe A 

Reutilização ou reciclagem na forma de agregados, ou 

encaminhados a áreas de aterro de resíduos sólidos da construção 

civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura. 

Classe B 

Reutilização/reciclagem ou encaminhamento a áreas de 

armazenamento ou disposição temporária, sendo dispostos de 

modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

Classe C 
Armazenamento, transporte e destino conforme normas técnicas 

específicas. 

Classe D 
Armazenamento, transporte, reutilização e destino conforme 

normas técnicas específicas. 
Fonte: Baseado em CONAMA (2002). 
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3.2.5.1. ATERROS DE RESÍDUOS INERTES 

Esta é a forma de destinação final correta que a NBR 15113 traz exclusivamente 

para resíduos da construção civil e inertes, ou seja, resíduos Classe A. Segundo NBR 15113 

(2004, p. 11) os resíduos recebidos nestes aterros devem ser previamente triados na fonte 

geradora, em áreas de transbordo e triagem ou em áreas de triagem estabelecida no próprio 

aterro, e devem ser segregados em solos, resíduos de concreto e alvenaria, resíduos de 

pavimentos viários asfálticos e resíduos inertes, visando a reservação dos materiais, de forma 

a possibilitar o uso futuro dos mesmos. 

Para a implantação de um Aterro de Resíduos Inertes são licenciadas áreas com 

uma vida útil estimada, onde são empregadas técnicas de disposição dos resíduos conforme 

princípios de engenharia para confiná-las ao menor volume possível sem causar danos à saúde 

pública e ao meio ambiente. 

O procedimento para a operação do aterro inclui o espalhamento e a compactação 

do entulho descarregado, efetuados em taludes com inclinação estabelecida. Para disposição 

dos resíduos deve ser utilizado um trator de esteira com lâmina, provocando adensamento e 

acomodação dos resíduos. 

3.2.5.2. CENTRAIS DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE RCC 

Figura 4 - Layout de um pátio de uma central de triagem e reciclagem de resíduos da construção civil 

 

Fonte: I&T Gestão de Resíduos, 2015. 
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Outra forma de disposição final correta dos RCC são as Centrais de Triagem e 

Reciclagem que transformam estes resíduos, antes rejeitos, em matéria prima para a 

construção civil. A figura 4 traz um esquema representando o funcionamento interno em uma 

central de triagem e reciclagem de RCC. 

Segundo Pfeiffer (2014), após serem recebidos nessas centrais os resíduos passam 

por uma análise visual e então são dispostos para a posterior triagem dos mesmos. Na triagem 

retiram-se os resíduos contaminantes, ocorre separação por classe e os rejeitos gerados são 

estocados para uma posterior expedição. Os resíduos Classe A passam por um processamento 

(pré-classificação, peneiração, rebritagem e transporte) e então ocorre a retirada de materiais 

que estão presentes na mistura mas que não são interessantes no produto final, como por 

exemplo impurezas metálico ferrosas entre outras. Logo em seguida é formada uma pilha de 

agregados peneirados para que sejam estocados e expedidos como agregados reciclados.  

O produto final possui maior vantagem econômica em relação ao usual, pois além 

desse processo ser muito menos degradante ambientalmente, o empreendedor pode trazer de 

volta como matéria prima o que antes era um rejeito. Pfeiffer (2014) estima que a brita 

reciclada possa apresentar até 30% de economia em relação à brita natural contando apenas 

com o custo com transporte entre o local de produção e o de utilização. 
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3.3. GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA 

REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

Atualmente, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 

Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), em parceria com a 

Universidade Federal de Goiás, está elaborando o Plano Estadual de Resíduos Sólidos que 

trás uma grande quantidade de informações atuais sobre os resíduos sólidos do estado de 

Goiás, incluindo os resíduos de construção civil. De acordo com o citado plano, estima-se que 

da totalidade de resíduos gerados no estado de Goiás, 98% são oriundos de atividades 

agrossilvopastoris e de mineração. Excluindo-se estes dois resíduos, os RCC ocupam o maior 

índice percentual seguido pelos resíduos sólidos urbanos (Figura 5). 

 

Figura 5 - Distribuição percentual da geração estimada dos resíduos sólidos no estado de Goiás, excluindo-se os 

resíduos industriais, agrossilvopastoris e da mineração. 

 
Fonte: Plano de Resíduos Sólidos do Estado de Goiás, 2014. 

Outras informações importantes foram coletadas através da aplicação de 

questionários nos municípios, sendo uma delas, o fato de que os lixões ainda são a principal 

destinação dada aos RCC, o que contraria em mais de um aspecto as legislações pertinentes 

(Tabela 3). 
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Tabela 3 - Tipo de destinação declarada pelos municípios para os resíduos da construção civil, por regiões do 

estado de Goiás 

Região 

Total de 

municípios 

por região 

Número de 

municípios que 

prestaram 

informações 

Tipo de destinação 

Lixão 
Aterro 

sanitário 

Outras 

formas 

Norte Goiano 26 21 10 4 7 

Nordeste Goiano 20 15 8 0 7 

Noroeste Goiano 13 11 7 1 3 

Centro Goiano 31 28 17 2 10 

Entorno do Distrito 

Federal 
19 15 7 0 8 

Oeste Goiano 43 35 24 1 11 

Metropolitana de 

Goiânia 
20 15 7 7 1 

Sudeste Goiano 22 21 4 1 16 

Sudoeste Goiano 26 22 12 3 7 

Sul Goiano 26 21 15 0 6 

TOTAL 246 204 111 18 75 
Fonte: Plano de Resíduos Sólidos do Estado de Goiás, 2014. 

No panorama em questão, foram feitas, também, estimativas da geração diária de 

resíduos da construção civil, por municípios, para as regiões do estado de Goiás. Na Tabela 4 

constam os dados referentes aos três maiores municípios da região metropolitana de Goiânia 

onde foi utilizada, como índice para o cálculo, a geração de 1,45 Kg/hab.dia. 

Tabela 4 - Estimativa de geração de RCC 

Município 
População urbana 

(2010) 

Estimativa da geração de 

RCC (t/dia) 

Aparecida de Goiânia 455.193 660,03 

Goiânia 1.297.076 1880,76 

Trindade 100.106 145,15 

Total do estado de Goiás 5.420.544 7.859,77 
Fonte: Plano de Resíduos Sólidos do Estado de Goiás, 2014. . 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento – resíduos sólidos – de 

Aparecida de Goiânia, a Prefeitura municipal não destina os RCC coletados durante os 

serviços de limpeza urbana para nenhuma Área de Transbordo e Triagem (ATT), Aterro de 

Inertes, ou Usina de Reciclagem. Os mesmos são coletados e destinados para uma área 

situada dentro do aterro sanitário municipal. Com base nas informações levantadas a partir 

dos relatórios do aterro sanitário, no ano de 2014 foram coletados, somente até o mês de 
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setembro, 10.686,1 toneladas/ano de RCC (Figura 6). Ressalta-se que a citada média foi 

obtida considerando-se apenas os resíduos coletados pela prefeitura. 

Figura 6 - Quantitativos de resíduos da construção civil depositados no Aterro Municipal de Aparecida de 

Goiânia. 

 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento – resíduos sólidos – de Aparecida de Goiânia (2015). 

O Plano mostra algumas alternativas específicas para o tratamento de RCC e de 

Resíduos Volumosos (RV) e a Integração do Manejo com os demais resíduos, como por 

exemplo, a implantação de Pontos de Entrega Voluntária - Ecopontos - para manejo de RCC e 

RV; Áreas de Transbordo e Triagem e Usina de Reciclagem, para produção de agregado. 

Essas alternativas são propostas para serem aderidas a partir deste ano (2015), como 

exemplifica a Figura 7. 

Figura 7 - Implantação de ECOPONTOS para recebimento de Resíduos da Construção Civil, Resíduos 

Volumosos, Resíduos Recicláveis e Resíduos com Logística Reversa. 

 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento – resíduos sólidos – de Aparecida de Goiânia, 2015. 

Ainda de acordo com o Plano Municipal de Saneamento, Aparecida de Goiânia 

possui locais apropriados para destinação ambientalmente adequada dos RCC gerados na 

região metropolitana (duas áreas licenciadas como Áreas de Transbordo e Triagem - ATT, e 
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duas como Usinas de Gerenciamento e Reciclagem de Resíduo da Construção e Demolição 

Civil); entretanto, as mesmas recebem apenas RCC de grandes geradores e de particulares. 

Em Goiás existem algumas dessas empresas como, por exemplo, a RNV e a 

ECOSÓLIDOS que possuem foco na reciclagem de resíduos Classe A. Estas cobram, em 

média, R$ 5,00 por metro cúbico de RCC Classe A com até 30% de mistura de outras classes, 

porém não fazem o acondicionamento in loco nem o transporte. Como qualquer outra forma 

de destinação final, as outras etapas do gerenciamento são de inteira responsabilidade do 

gerador, estas empresas podem fazer consultoria do gerenciamento e possuem parcerias com 

transportadoras para o transporte, mas isso é um serviço à parte. 

Ao chegarem ao pátio de triagem estes resíduos recebem uma separação e os 

resíduos Classe A são transformados em agregados, os outros resíduos Classe B são 

encaminhados para outras centrais de triagem mais específicas e os Classe C e D são 

encaminhados para um aterro de resíduo industrial. Atualmente, existe um projeto na RNV 

para encaminhar os resíduos Classes C e D para co-processamento.  

Essa é uma opção muito vantajosa para os empreendedores, pois além de não 

existir um aterro de resíduo inerte na região, o resíduo pode retornar para a obra como uma 

matéria prima e por um custo muito inferior quando comparado com um produto não 

reciclado. Estima-se que grande parte dos RCC gerados atualmente na região são 

encaminhados para pedreiras ao custo de aproximadamente R$ 6,00 por metro cúbico o que é 

uma opção ilegal e mais cara que enviar para essas centrais, porém ainda é uma opção muito 

usual. 

3.4. IMPACTOS CAUSADOS PELOS RCC 

Todo o ciclo do processo produtivo da construção civil causa impacto sobre o 

meio ambiente. Ao considerar um edifício como o produto principal, ao longo de todo seu 

ciclo de vida ele causará impactos no meio ambiente. Seu processo de produção gera impacto 

e condiciona a ambiência tanto pelo processo como pelo produto. Ao longo de toda esta 

cadeia, recursos naturais são explorados e utilizados, energia é consumida e resíduos são 

gerados (BLUMENSCHEIN, 2004). 
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Os diversos impactos relacionados aos RCC podem ser divididos entre os níveis 

de ações em que se encontram. À medida que mais ações mitigadoras são incorporadas, 

menos graves e intensos são os impactos. Com isso, é indutivo que os impactos oriundos de 

um mau gerenciamento e da deposição irregular, são mais graves, trazendo maiores danos ao 

meio ambiente e à saúde pública, e consequentemente maiores custos à administração pública. 

Segundo Cordoba (2010), toneladas de entulho são descartadas diariamente em 

áreas impróprias como córregos, vias públicas, terrenos baldios (Figura 8) e áreas de 

mananciais (Figura 9), o que acarreta problemas de degradação socioambiental ao município. 

O acúmulo de RCC em lugares de uso público causa impactos imediatos como o 

assoreamento de córregos, obstrução do sistema de drenagem urbana e riscos a saúde pública 

pela atração de vetores. 

Figura 8 - Bota-fora em Goiânia de uma obra pública de saneamento 

 
Fonte: Autoria Própria. 



32 

 

Figura 9 - Impacto dos RCC em córregos 

 
Fonte: E Esse Tal Meio Ambiente (2011) 

Como relatado por Pinto (1999), há outros impactos significativos decorrentes da 

elevada geração de RCC, de sua deposição irregular e da atração que as deposições de RCC 

passam a exercer sobre outros tipos de resíduos sólidos. São atraídos resíduos classificados 

como volumosos geralmente constituídos por resíduos vegetais e outros resíduos não inertes 

que aceleram a deterioração das condições ambientais locais, como exemplificado na Figura 

10.  

Figura 10 - Resíduos da construção civil e outros resíduos dispostos de forma irregular em logradouro público de 

Goiânia 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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Em busca de findar as disposições irregulares mais impactantes, o 

encaminhamento dos RCC para locais inapropriados como “pedreiras” ou até mesmo para os 

aterros sanitários dos municípios tem sido umas das alternativas mais usuais, o que traz em si 

uma série de outros problemas. Uma característica comum aos sistemas de aterros nos 

municípios é a extrema “volatilidade” das áreas utilizadas para deposição de resíduos inertes. 

Como já afirmado, seu esgotamento é extremamente rápido, tanto pela elevada geração de 

RCC verificada em cada município, como pelo fato de que muitas das áreas são de pequeno 

porte, inseridas integralmente na malha urbana, nas proximidades das regiões geradoras dos 

resíduos (PINTO, 1999). 

Atualmente, um índice muito baixo de RCC é reciclado. Em 2013, no relatório de 

Pesquisa Setorial da ABRECON, estimou-se um percentual de reciclagem de apenas 19% 

para estes resíduos. Grande parte do restante dos RCC é disposta irregularmente, outra parcela 

está inserida no grupo que conta com algumas ações, mas ainda insatisfatórias.  

Outro elemento de grande importância relacionado à reciclagem de RCC é o 

potencial de geração de renda e emprego como sendo um impacto positivo. A reciclagem de 

resíduos sólidos tornou-se uma alternativa de geração de trabalho e renda àqueles excluídos 

do mercado formal de empregos, geração de receita pela comercialização dos recicláveis bem 

como o estimulo à concorrência, uma vez que produtos gerados a partir de reciclados são 

comercializados, em paralelo, àqueles gerados a partir de matérias-primas virgens. Portanto, 

observa-se que estas se apresentam como alternativa para a disposição e destinação final dos 

resíduos, bem como, seu beneficiamento, suscitando em inclusão social e preservação 

ambiental. 
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4. METODOLOGIA 

Nesta seção apresenta-se uma caracterização da área de estudo, a metodologia 

utilizada e o desenvolvimento da pesquisa. Sabendo que o empreendimento estudado contava 

com a existência de um PGRCC contemplado em um PCA (como exigido pela SEMMA para 

empreendimentos acima de 500 m²), fez-se necessário um estudo das legislações pertinentes, 

uma análise da situação direcionada à geração de resíduos, à logística de triagem e 

armazenamento e à destinação dos mesmos.  

A partir da reflexão baseada nas diretrizes do arcabouço legal e no conhecimento 

das tecnologias e práticas sustentáveis na construção civil que envolvem a reciclagem, bem 

como outros conceitos que visam otimização na produção e redução do desperdício, foram 

feitas proposições, dentro de uma realidade possível de aplicação. 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Figura 11 - Mapa de localização da área do empreendimento 

 
Fonte: Google Maps (2015) 
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O empreendimento objeto deste estudo localiza-se no município de Aparecida de 

Goiânia – Goiás. Trata-se de um conjunto residencial de médio porte no formato de 

condomínio horizontal, contendo doze unidades de sobrados individuais (Figuras 11 e 12) 

sendo dez de 101,60 m
2 

e dois de 106,32 m
2
. A área do terreno tem um total de 2.340,00 m² 

sendo 1.233,45 m² de área construída. As coordenadas da obra são 16º45’22,17”S 49º15’15”O 

e 799 metros de cota altimétrica. Cada unidade representa uma fração do terreno equivalente a 

127,69 m². A obra conta com uma média de 18 funcionários. 

Iniciada em maio de 2013 e finalizada em dezembro de 2014, a obra possui 

sapatas como meio de fundação, alvenaria em blocos cerâmicos, telhas de concreto e 

acabamento com porcelanato, granitos e pintura convencional. 

Figura 12 - Vista frontal do empreendimento 

 
Fonte: Zadi Construção e Incorporação. 

Figura 13 - Fachada de uma das unidades 

 
Fonte: Zadi Construção e Incorporação. 
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4.2. COMPARAÇÃO ENTRE AS DIRETRIZES LEGAIS E O PLANO DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EXISTENTE 

Para a avaliação da conformidade do PGRCC existente na obra foi feita sua 

comparação com as exigências contidas na legislação pertinente. Desta forma, foram 

analisados os aspectos legais da Lei 12.305/2010, Resolução CONAMA 307/2002, alterada 

pela Resolução 348/2004, 431/2011 e 448/2012, bem como o Termo de Referência para a 

elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil - PGRCC da 

Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Aparecida de Goiânia a fim de observar se o 

PGRCC da obra analisada atende ao exigido nas mesmas.  

Por meio de um estudo do conteúdo do PGRCC foi possível analisar o 

atendimento dessas exigências. Ressalta-se que embora o município de Aparecida de Goiânia 

já tenha finalizado seu Plano Municipal de Saneamento – resíduos sólidos, o mesmo não 

possui, ainda, o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil e que a Lei 

Estadual 14.248/2002 não está em vigor, uma vez que a mesma não foi regulamentada.  

Ressalta-se, também, que o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Goiás (PERS) 

ainda está em fase de elaboração. No entanto, mesmo não concluído, a SECIMA disponibiliza 

documentos, como parciais das etapas já concluídas o que possibilita fazer análises prévias de 

determinados parâmetros relacionados a segmentos específicos na área de resíduos sólidos. 

4.3. ANÁLISE DO GERENCIAMENTO ATUAL 

Alguns elementos foram analisados em paralelo ao cronograma de execução da 

obra, para maior detalhamento. A quantidade de resíduo gerado, por exemplo, foi relacionada 

às distintas fases da obra. Como existiu antes uma projeção para a geração total dos resíduos, 

utilizou-se desse registro como instrumento de diagnóstico comparando-o com a geração real 

obtida na contagem das caçambas dispensadas até o final da obra.  

Após a análise da conformidade legal do PGRCC, foi feita uma observação macro 

da obra, abrangendo-a em seu total, para identificação das atividades geradoras de resíduos 

incluindo a observação periódica das práticas na obra por meio de inúmeras visitas, consultas 

ao empreendedor e ao mestre de obras, consulta às documentações pertinentes e registros 

fotográficos.  
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Inicialmente foram observadas as práticas de produção com que se tem trabalhado 

e analisou-se de forma geral a dinâmica existente na obra. A partir do projeto da obra foram 

identificadas as estruturas de gerenciamento permitindo a visualização de possíveis melhorias. 

Foi observada cada etapa contida no plano, como a segregação, triagem, 

acondicionamento e disposição final, o que permitiu a obtenção dos dados correspondentes 

aos períodos analisados e o posterior diagnóstico dos resíduos para a identificação e 

estimativa de sua geração através também do controle das caçambas de entulho. 

Este levantamento foi feito por meio de visitas semanais à obra, que ocorreram 

principalmente na fase final de alvenaria e na fase de acabamento entre abril e novembro de 

2014. 

4.4. PROPOSIÇÃO DE ADEQUAÇÕES E MELHORIAS 

Com base no diagnóstico realizado, quando se fez necessário, foram apresentadas 

proposições a partir das diretrizes que compõe as legislações, para que se tenha um cenário 

com o gerenciamento eficiente, propondo intervenções no que diz respeito à triagem, 

acondicionamento, coleta e destinação final. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

5.1. DA ANÁLISE TÉCNICA E LEGAL 

A Lei 12.305/2010, em seu Cap. II, Seção V, Art. 20, define os geradores sujeitos 

à elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O empreendedor da obra em 

estudo se enquadra no disposto no inciso III (empresas de construção civil, nos termos do 

regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama - Sistema Nacional do 

Meio Ambiente). A mesma Lei, no Cap. II, Seção V, Art. 21, trás o conteúdo mínimo para o 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos.  

A avaliação da conformidade do PGRCC da obra em estudo com a Lei 12.305 

encontra-se apresentada no Quadro 3. O símbolo representado pelo circulo verde indica que o 

PGRCC da obra está de acordo com a Lei em questão. 

Quadro 3 - Lei 12.305/2015 versus PGRCC da Obra 

Conteúdo mínimo exigido para os Planos de Gerenciamento, 

segundo a Lei 12.305/2010 
PGRCC da Obra 

Descrição do empreendimento ou atividade. 
 

Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, 

contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, 

incluindo os passivos ambientais a eles relacionados. 
Atende parcialmente 

Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de 

gerenciamento incorreto ou acidentes. 
 

Se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos. 
Não Aplicável 

Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de 

resíduos sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à reutilização e 

reciclagem. 
 

Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos 

resíduos sólidos.  
 

Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de 

vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do 

SISNAMA.  

O item que apresenta “atende parcialmente”, refere-se ao fato de que não há a 

quantificação do volume de cada tipo de resíduo. 
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No Quadro 4 encontram-se apresentados os resultados da análise feita do PGRCC 

relacionando-o com a Resolução CONAMA 307/202.  

Quadro 4- PGRCC da obra versus CONAMA 307 

Exigências da Resolução CONAMA 307/2002 (alteradas 

pelas resoluções 431/2011; 348/2004; 448/2012) 
PGRCC da Obra 

Classificação dos Resíduos (Classes A, B, C e D). Atende parcialmente 

Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não 

geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a 

reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
 

Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em 

aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", 

em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas 

por Lei. 
 

É instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da 

construção civil o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil, a ser elaborado pelos Municípios e pelo 

Distrito Federal, em consonância com o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Atende parcialmente  
 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

serão elaborados e implementados pelos grandes geradores e 

terão como objetivo estabelecer os procedimentos necessários 

para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos 

resíduos. 

 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

de empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento 

ambiental deverão ser analisados dentro do processo de 

licenciamento, junto aos órgãos ambientais competentes. 
 

Etapas do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil* 
 

Os itens que apresentam (*) encontram-se mais especificados na Resolução CONAMA 307/2002. 

Com base na avaliação do PGRCC, observa-se que o item que trata da 

Classificação dos Resíduos apresenta uma incompatibilidade, uma vez que o plano da obra 

trás o gesso como um elemento da Classe C (produtos sem tecnologias viáveis para 

reciclagem ou recuperação), sendo que a Resolução CONAMA 431 de 2011 inclui o gesso 

como elemento da Classe B. É de suma importância que o PGRCC siga as legislações mais 

atuais, já que com o avanço das tecnologias de reciclagem, este cenário sofre constantes 

alterações. O quarto item do Quadro 4 apresenta “Atende parcialmente” pois o município de 

Aparecida possui o Plano Municipal de Saneamento - Resíduos Sólidos, no entando não 

apresenta o Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil. 
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Ressalta-se que o Plano Municipal de Saneamento – resíduos sólidos – de 

Aparecida de Goiânia tem como base, para a gestão dos resíduos da construção civil, a 

CONAMA 307/2002. Nesse plano, consta que para resíduos gerados em ambientes privados, 

cabe ao gerador a responsabilidade de providenciar a elaboração do plano de gerenciamento 

quando necessário, e realizar a coleta, transporte e destinação final dos mesmos. 

A análise comparativa do Termo de Referência de Aparecida de Goiânia com o 

PGRCC da obra em estudo encontra-se apresentada no quadro 5. 

Quadro 5 - Termo de Referência versus PGRCC da Obra 

Termo de Referência de Aparecida de Goiânia PGRCC da Obra 

Informações Gerais 
 

Caracterização do Empreendimento Atende Parcialmente 

Caracterização dos resíduos 
  

Triagem dos resíduos Atende Parcialmente 

Acondicionamento dos resíduos Atende Parcialmente 

Transporte dos resíduos 
 

Destinação Final 
 

Plano de Capacitação  
 

Cronograma de Implementação do PGRCC  Não Atende 

Equipe Técnica 
 

Ressalta-se que os itens analisados não apresentam uma “escala de importância” 

que represente uma maior ou menor relevância de um sobre outro, apenas foi analisado a 

existência ou não do mesmo no PGRCC da obra. Os itens do PGRCC da obra que apresentam 

“Atende Parcialmente”, não atenderam, apenas, às seguintes condicionantes presente no 

Termo de Referência de Aparecida de Goiânia: 

 Quanto à “Caracterização do Empreendimento”, há ausência do número de 

trabalhadores na obra.  

 Quanto à “Triagem dos Resíduos” e “Acondicionamento dos Resíduos”, há ausência 

de croqui que identifique, no projeto do canteiro de obras, local apropriado para o 

processo de triagem dos resíduos, o que facilitaria a sua remoção e encaminhamento à 
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destinação escolhida. Não há também uma área destinada a essas práticas nem os 

instrumentos essenciais para que elas ocorram, como os recipientes adequados para 

cada classe de resíduo. 

O item “Cronograma de implantação do PGRCC” não é apresentado no PGRCC. 

Na verdade, o plano traz, apenas, o Cronograma de desenvolvimento da obra convencional, 

relatando etapas como escavação, fundação, revestimento interno e outras. 

5.2. DO GERENCIAMENTO ATUAL 

O plano existente inicia sua concepção tratando de definições e parte 

sequencialmente para a classificação e respectiva destinação adequada de cada classe de 

resíduos, fazendo uso das informações existentes na Resolução CONAMA 307, supracitada. 

Porém, na obra não há uma classificação detalhada dos resíduos. Não há qualquer tipo de 

sinalização ou descrição dos resíduos. 

Na fase de triagem, a separação dos resíduos ocorre manualmente, para posterior 

acondicionamento. O Plano deixa clara a importância da separação de acordo com as 

respectivas classes, incluindo os resíduos das áreas de convivência, recolhidos pelo sistema 

público de coleta, porém não ressalta a importância dessa separação ocorrer no momento em 

que o resíduo é gerado. No empreendimento, foi relatada a separação de determinados 

elementos. Os principais resíduos que passaram por esse procedimento em algum momento 

são: sacos de cimento, ferro (arame e aço), plástico, madeira e resíduos Classe A.  

O acondicionamento mostra-se deficiente tanto no Plano quanto na realidade da 

obra. O Plano apenas recomenda a identificação escrita e com as cores usuais para unidades 

de armazenamento, mas não especifica as condições e recipientes de armazenamento 

adequados, nem propõe uma logística para locação dos mesmos no canteiro de obras. 

Observou-se que, embora os sacos de cimento fossem recolhidos constantemente 

por catadores de cooperativas, os mesmos não possuíam um local adequado para serem 

armazenados. Eles eram colocados ao lado da betoneira, no próprio solo, sem nenhum tipo de 

recipiente ou cobertura (Figura 14). 
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Figura 14 - Sacos de cimento acondicionados de forma inadequada 

 

Como as barras de aço são encomendadas na medida certa para atender ao projeto 

gerou-se uma quantidade pequena de resíduos dessa origem. Essa pequena quantidade era 

colocada junto aos restos de arame usado. Esses elementos também eram armazenados 

separados dos demais, porém também de forma inadequada. O empreendedor relatou que em 

uma determinada etapa da obra esse material foi vendido e recolhido por uma empresa de 

reciclagem. Uma parcela dos restos de encanamento e outros plásticos passaram pelo mesmo 

procedimento. O empreendedor relatou que não tinha a relação dos valores obtidos com as 

vendas do material reciclável, mas que eram muito baixos e irrelevantes na contabilidade da 

obra.  

Um aspecto positivo apresentado com relação aos resíduos de madeira é que esses 

são reaproveitados ao máximo na obra. Apesar de não apresentarem um armazenamento 

adequado, as sobras de madeira continuavam em uma área da obra e eram reutilizadas quando 

possível (Figura 15), gerando redução de gastos ao empreendedor e benefícios ambientais 

com redução no desmatamento para obtenção de matéria prima. 
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Figura 15 - Sobras de madeira aguardando para serem reutilizadas 

 

Em função do formato da obra, que é composta por unidades padrão de sobrados, 

as fôrmas de madeira para execução dos pilares e vigas eram feitas para um modelo e 

utilizadas para todas as unidades. À medida que esta etapa de uma unidade era finalizada, a 

unidade seguinte já estava preparada para receber as fôrmas (Figura 16). Assim, as fôrmas 

não ficavam desmontadas por um período significante, que pudesse danificá-las ou deformá-

las. 

Figura 16 - Exemplo da utilização das fôrmas de madeira 
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Como o empreendedor atua em uma mesma região, na cidade de Aparecida de 

Goiânia, e os empreendimentos seguem um padrão construtivo, a madeira que sobra após a 

entrega da obra é levada para a obra seguinte, geralmente já iniciada. 

Os resíduos Classe A eram armazenados em caçambas estacionárias de seis 

metros cúbicos, localizadas na rua, em frente à obra. Como a obra não possui um local com os 

mecanismos de armazenamento adequados, em algumas ocasiões foi possível notar a 

existência indevida de outros tipos de resíduos na caçamba, mesmo que em menores 

quantidades (Figura 17).  

Figura 17 - Caçamba estacionária com resíduos Classe A e outros 

 

O transporte das caçambas era executado por uma empresa terceirizada, 

devidamente licenciada. A retirada desses resíduos seguia as disposições legais que orientam 

a utilização da documentação denominada Controle de Transporte de Resíduos (CTR), que 

deve ser constituída de três guias, permanecendo uma delas na obra (Figura 19). Das outras 

duas, uma deve ficar em posse da empresa que executa o transporte e a outra no local para 

onde esse resíduo foi destinado. Observa-se, entretanto, o não preenchimento dos campos 

referentes ao “Destinatário”. 
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Figura 18 - Comprovante de Transporte de Resíduos (CTR) 

 

A partir da consulta das CTR’s, foi calculado o índice de aproximadamente 204 

quilogramas de resíduos por metro quadrado de área construída, valor considerado 

relativamente elevado, mesmo estando dentro da média nacional, que se encontra entre 150 e 

300 quilogramas por metro quadrado de acordo com a literatura consultada. Não deve ser 

considerado um bom índice, pois outros estudos apontam um índice médio de 150 

quilogramas por metro quadrado construído, para São Paulo, e valores entre 100 quilos por 

metro quadrado ou menos para países da Europa. Esse é um dos indicativos de que o 

gerenciamento de resíduos da obra está ocorrendo de forma deficiente, gerando prejuízos ao 

meio ambiente e possíveis gastos excessivos com material e disposição de resíduos.  

Foi estimada no Plano uma geração de 26 caçambas de entulho ao final da obra. 

Porém a obra apresentou um total de 35 caçambas. Por meio desse número, das 

correspondentes datas de recolhimento e do cronograma da obra, pode ser analisado o perfil 

de geração dos resíduos. Uma das características da obra é que ela evoluiu de uma forma não 

uniforme, sendo assim, os sobrados se encontravam, na maior parte do tempo, em diferentes 
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etapas, o que acarretou em um cálculo pouco preciso da quantidade de resíduo gerada por fase 

da obra (Tabela 5). 

Tabela 5 - Cálculo da geração de RCC por fase da obra 

DATA 

(2013/2014) mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

FASE DA OBRA 

Fundação                                     

  Alvenaria               

          Reboco             

              Gesso         

                Revestimentos/piso/granitos       

                Pintura 

                                  Rua/calçadas 

  Instalações elétricas/hidrosanitárias 

                                    Limpeza 

NÚMERO DE 

CAÇAMBAS 
1 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 1 3 3 4 

O cronograma da obra relacionado à retirada de resíduos não inclui a fase inicial 

da obra de limpeza da área, movimentação e retirada de solo.  

Um dos itens de maior importância e abordado no PGRCC estudado, é o Plano de 

Capacitação. Foi orientada a realização de reuniões para a conscientização dos trabalhadores 

envolvidos, tratando dos assuntos relacionados à segurança e às práticas no canteiro, para que 

fossem pensadas na preservação do meio ambiente, envolvendo o não desperdício de material, 

organização, reutilização e reciclagem. Foi orientado também que esses procedimentos 

ocorressem através de uma linguagem informal e acessível, para garantir a fácil e eficiente 

compreensão e assimilação dos assuntos por todos. Com base no acompanhamento realizado, 

constatou-se que não houve tais práticas na obra. Uma das prováveis causas para essa 

deficiência seria a ausência do acompanhamento de um profissional qualificado aplicando e 

monitorando o Plano de maneira efetiva. Os próprios elaboradores do plano eram os 

designados a essa implantação e acompanhamento, o que não ocorreu de fato. 

A destinação do maior volume de resíduos, sendo estes os Classe A e outros 

indevidamente dispostos juntos nas caçambas de entulho, era também efetuada pela empresa 

terceirizada. Como pôde ser visto no preenchimento das CTR’s, o local de destinação dos 

RCC não foi indicado, embora conste, no carimbo “autorização de descarga no aterro”. 
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De acordo com o croqui da obra (Figura 20), foi possível observar uma boa 

adequação das estruturas de gerenciamento e uma boa logística interna. Os pontos de 

armazenamento se encontravam próximos à entrada. Quando uma quantidade significativa de 

um material era destinada a uma determinada unidade, como telhas e pisos, os mesmos eram 

descarregados e armazenados nas próprias unidades em questão. O aço, como exceção, era 

armazenado na própria central de armação, assim como as armações prontas. A betoneira foi 

alocada próxima ao centro da obra, um pouco mais acima, para que não houvesse longos 

percursos, principalmente nos trechos com declividade ascendente. 

Figura 19 - Croqui das estruturas de gerenciamento na obra 

 

As latas de tinta são classificadas como resíduos perigosos e foram, em grande 

quantidade, recolhidas por uma pessoa que ao perceber a obra entrou em contato com o 

empreendedor pedindo para recolher as latas sem custo para nenhum dos dois, alegando que 

as usaria para plantio em um viveiro. As texturas, e outros materiais de revestimentos que são 

comumente embalados em caixas de papelão foram na maioria das vezes recolhidos por 

catadores. Em outras ocasiões, como quando o papelão estava muito sujo, este resíduo era 

encaminhado junto aos Classe A, de forma incorreta, nas caçambas estacionárias.  

Os outros resíduos que não eram armazenados na caçamba, não possuíam um 

local específico para armazenamento. Eram alocados em áreas provisórias, improvisadas de 

acordo com a atividade a que correspondiam e ao local em que eram gerados. 



48 

 

5.3. PROPOSIÇÕES 

Inicialmente é importante enfatizar as mudanças necessárias para estar adequado a 

todas as legislações pertinentes, modificando então os itens que não foram atendidos. 

Métodos ultrapassados de produção e mão de obra desqualificada são motivos 

marcantes no desperdício de materiais, que são consumidos em maior quantidade para corrigir 

erros ou até refazer determinados elementos. Isso gera um maior consumo de matéria prima e 

consequente maior volume de resíduos gerados. O ideal é que exista uma preferência por 

métodos mais modernos, treinamentos e mão de obra qualificada além da busca pela redução 

e pela não geração de resíduos evitando algumas dessas possíveis perdas. 

Em uma obra, é importante o uso de sinalizações para reforçar nos colaboradores, 

algumas ideias, principalmente em questões de segurança e de gerenciamento de resíduos. 

Dentro deste aspecto é importante a sinalização nos meios de armazenamento dos resíduos, de 

acordo com sua classificação, para facilitar a separação dos mesmos de forma adequada. 

As logísticas de recebimento, armazenamento no canteiro e transporte interno de 

materiais e resíduos, devem ser facilitadas, evitando percursos exaustivos e com obstáculos. 

Estes devem ser armazenados nos locais adequados evitando perdas ou danos. O transporte 

interno deve ocorrer apenas quando necessário, de forma cuidadosa, com os devidos 

instrumentos adequados para a tarefa. Segundo Pinto (2005), para o transporte dos resíduos 

no interior do canteiro de obras, deve-se considerar o uso de equipamentos que facilitem a 

vida do funcionário. Ao final de um serviço, os resíduos devem ser transportados até a área de 

armazenamento. 

O almoxarifado mais organizado permite um melhor controle do material 

existente na obra e do que está sendo mais utilizado permitindo uma boa logística de pedidos, 

não deixando materiais armazenados por muito tempo, o que pode também causar danos aos 

mesmos além de ocupar um espaço sem motivo. Quanto ao acondicionamento dos RCC antes 

de encaminhá-los à destinação final, é necessário prever uma forma de disposição final 

adequada para cada resíduo segundo suas características, com reservação em um local 

abrigado da chuva e intempéries e com a sua correspondente identificação. Por se tratar de 

uma obra de pequeno/médio porte, a área disponível no canteiro será uma barreira a ser 

vencida, porém a quantidade de resíduo gerada não é elevada e deve ser estudada uma 
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logística com as empresas de reciclagem para que os resíduos não permaneçam por muito 

tempo aguardando recolhimento. 

Estas proposições contam com a garantia de implantação efetiva do Plano de 

Capacitação, que inclui reuniões, discussões e o treinamento dos funcionários, com o 

principal objetivo de sanar dúvidas, vencer dificuldades e principalmente conscientizá-los 

sobre a importância da não geração, redução, segregação e destinação adequada dos RCC. A 

conscientização geral é considerada a etapa mais difícil e importante da implementação do 

Plano de Gerenciamento, mas uma vez que todos passam a colaborar a obra adquire um grau 

de organização e desempenho ambiental consideravelmente elevado. 

O profissional designado para implantar o plano deve fazê-lo, caso isso não esteja 

em conformidade, tanto o empreendedor quanto o técnico responsável pela obra podem ser 

penalizados. 
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6. CONCLUSÃO 

Após todas as análises pode se concluir que o PGRCC estudado e suas aplicações 

apresentaram características positivas e negativas. O não atendimento de todas as exigências 

legais pelo Plano é um grave problema. Os estudos ambientais exigidos no licenciamento 

possuem itens obrigatórios importantes para sanar todas as dúvidas a respeito da viabilidade 

da implantação de um empreendimento, portanto, é o mínimo a ser atendido. 

Além da documentação adequada, é essencial que o PGRCC não seja apenas uma 

ferramenta para licenciamento juntamente com os órgãos competentes, o mesmo deve ser 

aplicado com efetividade, para que cumpra com seu papel de minimizar os impactos 

ambientais oriundos dessas atividades. 

Dentro da realidade observada é perceptível um interesse em reciclar, reaproveitar 

e ter um melhor desempenho ambiental em geral pelo fato de se ter percebido que se tem um 

potencial econômico relacionado, mas não há uma busca considerável para superar as 

dificuldades que são encontradas, dificuldades que deveriam ser avaliadas e solucionadas por 

meio de um Plano de Gerenciamento adequado e sua efetiva implementação. 

O empreendedor deve entender que o PGRCC não é uma mera ferramenta 

burocrática ou uma barreira para o empreendimento, mas sim uma ferramenta que auxilia o 

gerenciamento da obra como um todo, trazendo benefícios à mesma. 
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