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CAPÍTULO 1 

 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 2017), a população mundial foi 

estimada em cerca de 2,6 bilhões de pessoas, em 1950; ela alcançou 6 bilhões, em 1999; e 

7 bilhões, em 2011, ou seja, a quantidade de pessoas no mundo aumentou em 1 bilhão 

passando-se apenas 12 anos. Diante disso, estima-se que a população mundial deverá 

aumentar em mais um bilhão de pessoas nos próximos 15 anos, chegando a 8,5 bilhões em 

2030.  

Nesse contexto, outro fator importante a ser avaliado é o processo de urbanização, que 

aconteceu juntamente com a expansão industrial, movendo milhares de pessoas do meio 

rural para o meio urbano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2017), no censo realizado em 2010, a população urbana representava 84% da 

população brasileira – em 1920 não chegava nem a 15%. O êxodo rural trouxe consigo 

vários problemas, aumentando o desemprego e marginalizando os recém-chegados nas 

grandes cidades. Para Moreira (2009), um dos problemas mais graves das grandes 

aglomerações urbanas é a habitação. Segundo o autor, no Brasil, 70% das moradias desses 

locais são construídas pelos próprios moradores, através de mutirão entre amigos e 

familiares. 

Segundo Nagalli (2014), cerca de 15% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro corresponde 

ao setor da construção civil, o que o torna um dos mais importantes ramos de produção do 

país. Para o autor, no Brasil, boa parte dos processos construtivos é essencialmente manual 

e os resíduos, além de potencialmente degradadores do meio ambiente, ocasionam 

problemas logísticos e prejuízos financeiros. O SindusCon-GO (2005) estima que até 75% 

do total de resíduos gerado no ramo da construção civil é resultado de obras e reformas de 

pequeno porte. 

Apesar do resíduos de construção civil (RCC) serem compostos em sua grande maioria, por 

materiais inertes, quando disposto inadequadamente pode gerar grandes danos ao meio 

ambiente. Para El-Haggar Salah (2007), alguns tipos de resíduo podem possuir produtos 

químicos perigosos, derivados de tintas e solventes, que, juntamente com a composição dos 

materiais inertes, podem alterar a qualidade de águas subterrâneas. 

Como é um problema que afeta diretamente a população, faz-se necessário uma otimização 

na gestão desses resíduos. Nesse contexto, a tecnologia e os sistemas de informação 
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proporcionam instrumentos que permitem ao funcionário público desenvolver a sua função 

com maior eficiência, num ambiente mais automatizado que agiliza a coleta de dados, 

trâmites de processos e, assim, facilita o atendimento à população em geral. 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

Diante das estimativas do aumento populacional, da grande quantidade de pessoas que 

habitam os grandes centros urbanos, da autoconstrução de moradias e da expressiva 

geração de resíduos produzidos neste processo, os problemas ambientais gerados pelos 

RCC tendem a atingir impactos de proporções cada vez maiores. Nesse cenário, a 

tecnologia aparece como um importante instrumento de gestão, dada a facilidade e a 

eficiência que ela proporciona. Diante disso, o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas 

surge como uma excelente estratégia para melhorar a gestão pública, uma vez que tais 

ferramentas podem auxiliar no gerenciamento desses resíduos e, assim, contribuir com o 

bem-estar de toda a sociedade. 

 

1.2. OBJETIVOS 

Este estudo tem como objetivo desenvolver uma ferramenta para identificar os resíduos de 

construção civil dispostos inadequadamente. Tal ferramenta, aliada à estratégia de gestão 

de resíduo sólidos de prefeituras, pode auxiliar de maneira eficiente a fiscalização e a 

destinação dos resíduos dispostos inadequadamente, evitando problemas ambientais e 

contribuindo para a preservação do meio ambiente. 

Como objetivos específicos destaca-se: 

 Realizar um levantamento da política atual de gerenciamento de resíduos de 

construção civil (RCC) na cidade de Goiânia-GO; 

 Pesquisar sobre a caracterização gravimétrica dos RCC produzidos por pequenos 

construtores em Goiânia-GO; 

 Desenvolver um aplicativo para celulares – na plataforma Android – que, juntamente 

com um sistema web e um servidor de banco de dados, possa obter informações dos 

RCC dispostos inadequadamente através de denúncias feitas pela população; e 

 Realizar a divulgação do aplicativo. 



 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

De acordo com a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (IBGE, 2017), realizada em 

2014, as empresas de construção realizaram incorporações, obras e/ou serviços no valor 

corrente de R$ 382,0 bilhões. Excluindo as incorporações, o valor corrente passa a ser de 

R$ 371,5 bilhões, sendo que desse montante R$ 128,2 bilhões vieram das obras 

contratadas por entidades públicas. Ainda em 2014, o total de empresas ativas era de 119 

mil e a construção de edifícios foi o setor que mais contribuiu para o crescimento do valor 

corrente (R$ 167,2 bilhões).  

Como a Industria da Construção Civil (ICC) sempre foi uma atividade que contribuiu muito 

para o PIB brasileiro, mesmo estando em época de crise, ela é um dos setores que mais 

empregam (SARRES, 2017). De acordo com a Câmara Brasileira da Industria da 

Construção (CBIC, 2017a), a ICC possuía, no início de 2014, aproximadamente 7,8 milhões 

de trabalhadores, sendo 333 mil deles apenas no estado de Goiás. Em 2016, houve uma 

queda nesse número, mas a ICC ainda tinha mais de 7 milhões de trabalhadores 

empregados, sendo 282 mil deles no estado de Goiás. Em relação ao Centro-Oeste, Goiás 

é o estado que mais contribui para esse número, possuindo mais que o dobro da quantidade 

do segundo colocado – o estado do Mato Grosso –, se considerados apenas os 

trabalhadores formais. 

Os Indicadores Imobiliários Nacionais (CBIC, 2017b), mostraram que, para as regiões 

pesquisadas, a quantidade de unidades residenciais lançadas em 2016 foi de 59.386; desse 

total, a Região Metropolitana de Goiânia-GO contribuiu com 2.749 unidades, representando 

4,6%, sendo o 6º município que mais lançou unidades residenciais. No mesmo ano, foram 

vendidas 72.627 unidades residenciais; observando-se na Região Metropolitana de Goiânia 

a venda 3.747 unidades. A Tabela 1 apresenta os números das unidades residenciais 

lançadas e vendidas em diversas cidades e regiões metropolitanas brasileiras. 

Outro fator interessante a ser analisado é o consumo de materiais de construção, pois essa 

atividade movimenta outros setores da indústria. A Pesquisa Anual da Indústria da 

Construção mostra que o Brasil consumiu cerca de R$ 76,3 bilhões de reais em materiais de 

construção; o estado de Goiás consumiu R$ 2,7 bilhões, ficando atrás somente dos estados 

das Regiões Sul e Sudeste, e liderando na Região Centro-Oeste (IBGE, 2017). O índice de 
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confiança do empresário da Construção Civil1 – que é um primeiro indicador do desempenho 

que verifica as tendências da produção industrial – do estado de Goiás apresentou uma 

melhora significativa comparada com dezembro de 2015; em maio de 2016 esse índice 

chegou a 52,7, enquanto que em dezembro de 2015 esse índice foi de 40,1 (SINDUSCON-

GO, 2017). 

Tabela 1 – Comparativo do total lançado e vendido em 2016 por cidades e regiões. 

UNIDADES LANÇADAS X VENDIDAS 

Região Pesquisada 
Unidades Lançadas Jan a 

Dez2016 
Unidades Vendidas Jan a 

Dez 2016 
Diferença de Lançamentos e 

Vendas 

Belo Horizonte 2.035 3.198 -1.163 

Curitiba 2.201 4.390 -2.189 

Distrito Federal 807 1.934 -1.127 

Joinville 1.484 1.762 -278 

São Luís N.I. 2.761 - 

Manaus 1.260 2.917 -1.657 

Porto Alegre 2.065 2.940 -875 

RM de Recife 5.568 7.110 -1.542 

RM de João 
Pessoa 

4.044 3.091 953 

RM de Maceió 547 622 -75 

RM de Fortaleza 2.941 4.029 -1.088 

RM de Goiânia 2.749 3.747 -998 

RM de Rio de 
Janeiro 

6.934 8.945 -2.011 

RM de São Paulo 26.751 25.171 1.580 

Total 59.386 72.617 -13.231 

Total sem São Luís 59.386 69.856 -10.470 

Fonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain Consultoria e Pesquisa. 

 

 

 

                                                           
1 O Índice de Confiança do empresário da Construção Civil é elaborado pela Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás (FIEG) e tem como base os resultados da Sondagem Industrial, e varia de 0 a 100. Valores acima de 50 
indicam empresários confiantes. 
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2.2. RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GOIÂNIA-GO 

A Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2002) define o 

Resíduo de Construção Civil (RCC) como sendo “[...] todo resíduo proveniente 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, tintas, colas, resinas, madeira, argamassa, gesso, vidros, 

plásticos, pavimento asfáltico e etc.”.   

Embora o RCC possa ser gerado em todas as fases de uma edificação, as principais 

consistem nos processos de demolição e de construção, esta última caracterizada, em 

muitos casos, por um significante desperdício de materiais. Para Yazigi (2009), o 

desperdício de material está associado a: i) projetos não otimizados, ii) inadequação entre o 

projeto e o empreendimento, iii) deficiência nos processos de controle, iv) excesso de 

argamassa de assentamento e revestimento, v) desequilíbrio nas dosagens de argamassa e 

de concreto, vi) inadequação de estocagem, vii) problemas na qualidade da obra – que 

geram consequentes reparos – , viii) mão de obra de baixa qualificação, ix) métodos e 

processos executivos inadequados e x) falta de gerenciamento da produção. 

A análise dos dados do Plano de Resíduos Sólidos do Estado de Goiás permite estimar uma 

geração de RCC para a Região Metropolitana de Goiânia por volta de 3.088 toneladas por 

dia, o que representa quase 40% do total de RCC produzido por todo o estado (SECIMA, 

2017). A principal destinação do RCC na Região Metropolitana de Goiânia são os lixões e 

os aterros sanitários. Nesse cenário, observa-se a existência de 1 (uma) central de 

processamento dos RCC classe A em todo o estado, localizada em Aparecida de Goiânia-

GO. Verifica-se que as capacidades dessas centrais são insuficientes para atender toda a 

quantidade de RCC gerada, mesmo se tratando apenas da Região Metropolitana de 

Goiânia. A Figura 1 mostra a distribuição espacial da produção de RCC para as regiões do 

estado de Goiás. A Tabela 2 apresenta a destinação do RCC para todas as regiões do 

estado.    

De acordo com Ribeiro, Pinheiro e Melo (2012), de todo o resíduo doméstico coletado porta 

a porta pelos caminhões compactadores, o RCC representa 0,49% do total, o que pode 

demonstrar que essa coleta está realmente voltada ao Resíduo Sólido Urbano (RSU). Por 

outro lado, a Prefeitura de Goiânia (GOIÂNIA, 2017), por meio da Companhia de 

Urbanização de Goiânia (COMURG), faz a remoção de aproximadamente 45 mil toneladas 

de RCC disposto inadequadamente por mês, o que constitui um dos problemas mais graves 

da administração pública. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos (GOIÂNIA, 
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2015) mostra que, no ano de 2012, chegou ao aterro sanitário de Goiânia um total de 

1.349.287 toneladas de RCC decorrentes de serviços executados por autônomos, empresas 

especializadas (caçambeiros) e pelo serviço de remoção realizado pela COMURG – que 

recolhe o RCC de pequenos geradores, com volume de até 2 m³ por meio de uma ordem de 

serviço. 

Figura 1 – Distribuição espacial da geração de RCC para os municípios das regiões goianas. 

Fonte: NURSOL/UFG, 2015 

Tabela 2 – Tipo de destinação de RCC por regiões do estado de Goiás. 

Região 
Total de Municípios 

por Região 

Número de Municípios que 

prestaram informação 

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 
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(Continuação) 

Região 
Total de Municípios 

por Região 

Número de Municípios que 

prestaram informação 

Tipos de Destinação 

Lixão 
Aterro 

Sanitário 

Outras 

Formas 

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 

Obs. O mesmo município pode ter mais de um tipo de destinação. 

TOTAL 246 204 111 19 76 

Fonte: NURSOL/UFG, 2015. 

 

2.2.1.  Impactos do Resíduos de Construção Civil 

A destinação inadequada dos RCC pode gerar vários problemas para a natureza e a para 

saúde pública. Para Esin e Cosgun (2007), o despejo de RCC em florestas e próximo às 

margens e lotes vazios causa: i) erosão, ii) a contaminação de poços, lençóis freáticos e 

águas superficiais, e iii) prejudica as belezas naturais. A disposição inadequadamente 

desses resíduos estimula a deposição do lixo doméstico naquele local pela população, o 

que pode atrair vetores de doenças e produzir odores desagradáveis.  

Outro impacto que vem sendo estudado é a produção de gás sulfídrico (H2S) através da 

decomposição do gesso. Quando esse resíduo é depositado em aterros sanitários, a falta de 

nitrato e oxigênio, faz com que o sulfato do gesso seja reduzido biologicamente por 

bactérias anaeróbicas. Segundo Ko, Xu, Yang (2015), Fairweather e Barlaz² (1998 apud 

YANG et al, 2006), o gesso acartonado (drywall) é a principal fonte de H2S em aterros 

sanitários. Além de possuir um odor desagradável, o H2S é bastante tóxico, o contato 
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prolongado com a substância, mesmo em baixos teores, pode ocasionar problemas 

respiratórios e distúrbios gastrointestinais (LEGATOR et al., 2001, p. 123). 

Em 2013, a Prefeitura de Goiânia desembolsou cerca de R$ 213.279.030 com serviços de 

limpeza urbana, incluindo a coleta de: i) resíduos domiciliares e públicos, ii) resíduos dos 

serviços da saúde, iii) resíduos da construção, etc. (GOIANIA, 2015). Segundo Pinto (1999), 

a geração do RCC, em algumas cidades de São Paulo e em vários países da Europa, varia 

entre 54% e 70% de todo o RSU, o que permite estimar que uma grande quantia em 

dinheiro necessária para o manejo dos RCC.  

 

2.3. LEGISLAÇÃO GOIANA SOBRE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO 

O artigo 18 da lei federal 12.305/2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 

prevê que cada estado e município deve elaborar um plano de gestão de resíduos sólidos, 

para que eles tenham acessos a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, limpeza urbana e 

manejo desses resíduos (BRASIL, 2010). Diante disso, foi criado o Plano de Resíduos 

Sólidos do Estado de Goiás (PERS-GO) e o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos do Município de Goiânia (PMGIRS).  

O PERS-GO (SECIMA, 2017) traz consigo um levantamento de dados sobre várias 

características do estado, como um panorama socioeconômico, a caracterização ambiental, 

diagnósticos de todos os tipos de resíduo, etc. Com relação à legislação a nível nacional, o 

plano cita uma quantidade expressiva de leis, resoluções, portarias e decretos. No que 

tange à Construção Civil, destaca-se: i) a Resolução do CONAMA nº 431/2011, que altera a 

Resolução nº 307, estabelecendo uma nova classificação para o gesso – da classe C para a 

classe B; ii) a Resolução do CONAMA nº 348/2004, que altera a Resolução n º 307, 

incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos; e iii) a própria Resolução do CONAMA 

nº 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestão dos RCC. 

Com relação aos instrumentos legais que possuem abrangência no estado de Goiás, 

observa-se que não existe, até o momento, leis, decretos ou resoluções específicas para o 

RCC. Além dessas resoluções, destacam-se também algumas normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

 NBR 15.112/2004 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – áreas de 

transbordo e triagem – diretrizes para projetos, implantação e operação; 
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 NBR 15.113/2004 – Resíduos de construção civil e resíduos inertes – aterros – 

diretrizes para projetos, implantação e operação; 

 NBR 15.114/2004 – Resíduos da construção civil – áreas da reciclagem – diretrizes 

para projetos, implantação e operação; 

 NBR 15.115/2004 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – 

execução de camada de pavimentação; e 

 NBR 15.116/2004 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – 

utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – 

requisitos.   

O PMGIRS (GOIANIA, 2015) cita praticamente as mesmas leis, resoluções, portarias e 

decretos, apresentados no PERS-GO. Porém, o plano traz consigo a Instrução Normativa nº 

009, de 26 de dezembro de 2005, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para 

a gestão do resíduo sólido da construção civil, disciplinando as ações necessárias para 

minimizar os impactos ambientais e instituindo as diretrizes básicas para o licenciamento 

ambiental dos transportadores de RCC. Em relação à legislação municipal, existe também a 

Lei nº 9.498, de 19 de novembro de 2014, que define o grande gerador como sendo aquele 

que gera mais de 150 kg de RCC por dia –responsável pela destinação final do RCC – e o 

pequeno gerador, o qual pode solicitar o recolhimento de um volume de até 2 m³ de RCC.   

 

2.4. GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GOIÂNIA-GO 

Como a geração de RCC é inevitável e o desperdício nas construções ainda é grande, a 

gestão do RCC deve ser feita já no canteiro de obra, a fim de diminuir os seus danos. De 

acordo com Peng e Kitbert³ (1997, apud YUAN; SHEN, 2011) existe uma hierarquia no 

gerenciamento desses resíduos, a qual é composta por 4 estratégias (Figura 2).  

2A estratégia geradora de baixos impactos consiste na ‘redução’, uma vez que quanto 

menos RCC for produzido, menor será a quantidade a ser gerenciada posteriormente. Para 

a implantação dessa estratégia faz-se necessário: 

 Investir em projetos de alta qualidade – para escolher o melhor método construtivo 

e, assim, evitar alterações no projeto original por incompatibilidades; 

                                                           
2 PENG, C. L.; KITBERT, C. J. Strategies for succesful construction and demolition waste recycling operations. 

Construction Management and Economics, v. 15, p. 48-58, 1997. 



Desenvolvimento de Aplicativo para Identificação de Resíduos de Construção Civil Disposto...                           10                          

 

 

A. R. Alecrim 

 

 Empregar materiais de construção de boa qualidade – para evitar que um processo 

tenha que ser executado novamente e prolongar o período sem a necessidade de 

manutenção; e 

 Aplicar treinamentos à equipe executiva – para diminuir os erros na execução e, 

assim, o desperdício.  

Figura 2 – Método hierárquico do gerenciamento. 

Fonte: Adaptado de Yuan (2011 apud PENG, 1997). 

A estratégia do ‘reuso’ do RCC pode ser realizada ainda nos canteiros de obras, ou fora 

dele. Para o Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (ICCAE, 2017), os 

RCC podem ser reutilizados de diversas maneiras – as principais estão apresentados no 

Quadro 1. 

Segundo Nagali (2014), a ‘reciclagem’ é um processo bastante útil na cadeia dos RCC, uma 

vez que trata-se de uma estratégia que possibilita a sua reinserção em outros processos. 

Para o autor, há quatro tipos de reciclagem: i) a primária, que consiste na transformação do 

resíduo em material original; ii) a secundária, que transforma o resíduo para uma utilização 

diferente; iii) a terciária, que transforma um resíduo sintético em outro sintético; e iv) a 

quaternária, que transforma o resíduo em fonte de energia. A análise se um material é 

propício ou não à reciclagem, e em quais desses tipos ele se encaixará, vai depender 

bastante de suas características e condições. Por isso, é importantíssimo que, nos canteiros 

de obras, tais materiais sejam devidamente coletados e separados de acordo com suas 

propriedades. 
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Quando as estratégias anteriores não são adotadas, resta somente a disposição dos RCC. 

Quando feita corretamente, de uma coleta diferenciada, tais resíduos são depositados em 

Aterros de Inertes. No município de Goiânia-GO, os RCC são levados ao aterro municipal e 

são utilizados como cobertura dos resíduos sólidos urbanos (RSU). Vale ressaltar que os 

RCC possuem origens diversas a partir de pessoas físicas e jurídicas em construções 

residenciais, comerciais, reformas, demolições e obras em geral (GOIÂNIA, 2015). 

Quadro 1 – Reutilização dos principais RCC de uma obra. 

Lista de materiais básicos 

O resíduo pode ser reusado? 

Não Sim, para o mesmo fim Sim, para outro fim 

Arame Recozido kg  X Reciclagem 

Areia m³  X  

Brita m³  X  

Cal kg   Bloco de entulho 

Chapa de Compensado un   Combustível 

Cimento saco   Bloco de entulho / piso 

Ferro para construção barra  X Reciclagem 

Prego x com cabeça  kg   Reciclagem 

Tábua para forma m   Combustível 

Bloco de concreto un   Bloco de entulho / piso 

Bloco de vidro ondulado un   Reciclagem 

Tijolo maciço un   Bloco de entulho / piso 

Materiais de acabamento 

O resíduo pode ser reusado? 

Não Sim, para o mesmo fim Sim, para outro fim 

Vaso sanitário branca un   Bloco de entulho / piso 

Cuba de louça branca un   Bloco de entulho / piso 

Bancada de aço inox un  X Reciclagem 

Cuba de aço inox un  X Reciclagem 

Torneira para pia de cozinha un   Reciclagem 

Azulejo branco m   Bloco de entulho / piso 

Azulejo decorado m   Bloco de entulho / piso 

Cerâmica de piso m   Bloco de entulho / piso 

Tinta óleo un X   

Tinta acrílica para exterior un X   

Tinta acrílica para interior un X   

Esmalte sintético un X   

Massa corrida un   Bloco de entulho / piso 

Fonte: Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor, 2017. 
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Park e Tucker (2016), analisando a literatura de 2006 a 2015 em busca de avaliar 

estratégias eficazes para a gestão de RCC, afirmam que as principais barreiras para a 

reutilização de RCC são: i) a prioridade dada ao preço da obra e não ao fato se ela é 

ambientalmente correta; ii) os arquitetos e engenheiros não informam para os clientes sobre 

os impactos e benefícios do uso de RCC reciclado; iii) há um custo extra para a reutilização 

e reciclagem do RCC; e iv) a legislação não oferece qualquer tipo de exigência ou incentivo 

para a reutilização de RCC. O PMGIRS (GOIÂNIA, 2015) afirma que o reuso dos RCC 

representa vantagens econômicas, sociais e ambientais, refletindo na: i) economia de 

aquisição de matéria-prima, ii) substituição de materiais convencionais pelo produto do 

entulho processado, iii) diminuição da poluição gerada pelo entulho e de suas 

consequências negativas. Tal plano adota algumas estratégias e metas:  

 Instituir um cadastro detalhado, com procedimentos de atualização, para empresas 

coletoras de RCC; 

 Exigir planos de gerenciamento de resíduos dos grandes geradores da construção 

civil; 

 Elaborar um procedimento de coletas de dados, com armazenamento em banco de 

dados, que ofereçam informações consistentes para um diagnóstico preciso da 

situação dos RCC; 

 Mapear o fluxo de caçambas e seus locais de destinação; 

 Mapear as instalações de transbordo existentes; 

 Implantar Ecopontos – pontos de coleta – para o recebimento de pequenos volumes 

de RCC; 

 Realizar campanha de educação e conscientização para a utilização de Ecopontos 

pela população; e 

 Desenvolver uma articulação com catadores e incentivar a reutilização de resíduos 

Classe A. 

 

 

2.5. USO DE APLICATIVOS PARA GESTÃO MUNICIPAL DE GOIÂNIA-GO 

O crescimento desenfreado das grandes cidades trouxe consigo vários problemas para as 

administrações públicas. Com isso, faz-se necessário o uso da tecnologia para auxiliar o 

governo a obter dados da população e elaborar estratégias e diretrizes que permitam uma 

administração/gestão eficiente de recursos. 
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Neste contexto, existem alguns aplicativos que auxiliam as prefeituras de diversas cidades 

brasileiras, principalmente na solicitação de serviços, denúncias, fiscalizações, reclamações 

e sugestões. No município de Goiânia-GO, verificou-se a existência dos seguintes 

aplicativos e suas respectivas descrições na Google Play (GOOGLE, 2017): 

 Portal do Servidor Goiânia: é um aplicativo para acesso rápido ao Portal do Servidor 

da Prefeitura de Goiânia. Nele o servidor municipal pode acessar o contracheque, o 

comprovante de rendimento e os serviços do Instituto de Assistência à Saúde e 

Social dos Servidores Municipais de Goiânia (IMAS), e todos os demais serviços 

disponíveis no portal. As Figuras 3 e 4 mostram algumas telas do aplicativo;  

 Atende Fácil: um aplicativo que reúne os principais serviços oferecidos pela 

Prefeitura de Goiânia, permitindo ao usuário dar entrada em processos, fazer 

solicitações e quitar débitos sem precisar sair de casa. As Figuras 5 e 6 mostram 

algumas telas do aplicativo; e 

 Gestão à vista: é um aplicativo que permite ao cidadão, em tempo real, uma série de 

dashboards (apresentação visual das informações mais importantes) com dados 

fornecidos pela Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia. As Figuras 7 e 8 

apresentam algumas telas do aplicativos. 

Analisando os aplicativos disponíveis para a plataforma Android – por meio da Play Google 

–, percebe-se que há uma quantidade mínima de aplicativos específicos para o município, e 

que, dentre os disponíveis, quase todos não são tão bem avaliados pelos usuários. O Portal 

do Servidor Goiânia é o único que, de acordo com os comentários dos usuários, atende bem 

às funções para as quais foi programado. No Atende Fácil, exceto a opção de Finanças, 

todas as demais opções possuem apenas o campo ‘denúncia’, não sendo possível fazer 

nenhuma solicitação, dar entrada em processo ou ter acesso aos outros procedimentos que 

constam na descrição do aplicativo. O Gestão à vista não funcionou bem para a última 

versão 6.0.1 do Android, e o aplicativo dá acesso somente às opções “Índice de Educação” 

e “Índice Pessoal” – os dados apresentados são de 2015.  
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Figura 3 – Portal do Servidor: Menu.                                                         Figura 4 – Portal do Servidor: Financeiro. 

 
 

 
 

Figura 5 – Atende Fácil: Menu Principal.                                         Figura 6 – Atende Fácil: Meio Ambiente. 
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 Figura 7 – Gestão à Vista: Menu Principal.                             Figura 8 – Gestão à Vista: Índice Pessoal.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

Para a realização deste estudo, primeiramente, foram realizadas visitas aos diversos órgãos 

públicos (COMURG, SECIMA, AMMA, Prefeitura de Goiânia) para obter informações sobre 

a atual situação do gerenciamento dos RCC na cidade de Goiânia-GO. De especial 

interesse para o estudo, foram levantadas informações sobre: i) a existência de disposição 

inadequada de RCC na cidade; ii) as formas de coleta e disposição final; iii) a existência de 

parcerias entre a prefeitura e empresas privadas; iv) o volume de RCC recolhido de vias 

públicas e logradouros; v) a gravimetria típica dos RCC gerados por pequenos construtores; 

etc. 

Para o desenvolvimento da parte computacional do aplicativo, foi feita uma parceria com o 

Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás (INF-UFG), no qual um aluno do 

instituto, em seu Trabalho de Conclusão de Curso, utilizará a linguagem Java para a 

programação da plataforma Android, do banco de dados MySQL e da plataforma web. A 

tecnologia desenvolvida pelo aluno possuirá um código aberto, o qual será possível a 

adaptação do aplicativo e da plataforma web para outras cidades, podendo até serem 

acrescidas outras funcionalidades.  

Para o desenvolvimento e a elaboração da parte gráfica do aplicativo, foi feita uma parceria 

com o MEDIA LAB/UFG (Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias 

Interativas), que é um laboratório do núcleo MEDIA LAB/BR, que juntamente com as 

unidades da UnB (Universidade de Brasília) e UNIFESSPA (Universidade do Sul e Sudeste 

do Pará) se dedicam na realização de pesquisas, desenvolvimento e inovação em mídias 

interativas, além de possuir uma grande capacidade técnica para tornar o aplicativo mais 

atraente e funcional. 

Após a conclusão de todos os trabalhos, o aplicativo desenvolvido será liberado, no Google 

Play, para ser baixado de forma gratuita. O usuário utilizará seu celular para fazer uma 

denúncia, fotografando o RCC disposto em local inadequado. Então, o aplicativo anexará as 

coordenadas geográficas da posição do usuário às fotos tiradas, e os mesmos, serão 

transferidos para um banco de dados.  

De posse do aplicativo, um administrador terá acesso a essas informações por meio de um 

sistema web. O administrador poderá informar à posição exata do RCC a um técnico que 

verificará a autenticidade da denúncia e irá caracterizar o resíduo quanto ao volume e 
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gravimetria, caso ela seja verdadeira. Mesmo que a denúncia não seja verdadeira, ela será 

armazenada a fim de verificar a quantidade de denúncias falsas feitas por um mesmo 

usuário. Com todas essas informações recolhidas, será possível o administrador cruzá-las 

com dados econômicos e sociais, além das proximidades de hospitais, escolas e praças 

públicas, e, posteriormente, prover um gerenciamento deste tipo de resíduo. 

Com o uso do aplicativo desenvolvido neste estudo, será possível levantar informações 

sobre a disposição inadequada de RCC em Goiânia-GO, as quais serão divulgadas para a 

comunidade interna e externa da UFG, de modo a colaborar para a obtenção de dados 

necessários para a construção de uma postura mais consciente sobre os problemas 

decorrentes dessa prática.  

Para a divulgação do aplicativo, a princípio, buscou-se realiza-la em escolas do ensino 

fundamental e/ou médio de bairros com diferentes classes sociais, por meio de palestras 

que abordarão a importância da Engenharia Civil para a sociedade, a problemática dos 

resíduos gerados pela construção civil e conceitos relacionados à sustentabilidade. Foi 

desenvolvido um questionário que, em data posterior a defesa deste TCC, será analisado 

pelo Comitê de Ética da UFG, de modo a ser aplicado aos alunos com a finalidade de 

levantar informações sobre o quanto eles conhecem esses temas. Além desses locais, o 

aplicativo será divulgado também dentro da própria UFG, por meio de eventos da própria 

universidade (Congresso de Engenharia e Tecnologia, Espaço das Profissões, Congresso 

de Ensino Pesquisa Ensino e Extensão, e etc.). 



 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. VISITA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE GOIÂNIA-GO 

O primeiro local visitado para o levantamento de informações acerca do RCC gerado em 

Goiânia-GO foi a SECIMA. A única informação obtida no local foi que a responsabilidade do 

controle de resíduos sólidos urbanos da cidade compete a Agência Municipal do Meio 

Ambiente (AMMA). Antigamente, era uma atribuição dessa Secretaria, porém a 

responsabilidade já foi repassada à AMMA há alguns anos. 

Na visita à AMMA, verificou-se que as informações que a agência possui estão 

apresentadas no PMGIRS, disponibilizado na página da internet da Prefeitura de Goiânia 

desde 2015. Mesmo sendo dados publicados há 3 anos atrás, são as informações mais 

atualizada que a agência possui, os quais foram mencionados na revisão bibliográfica deste 

trabalho. 

Na COMURG, quando foi realizada a visita, o possível profissional mais adequado para 

disponibilizar as informações sobre o RCC não se encontrava no local. Tentativas de 

contato foram feitas posteriormente, porém em nenhuma delas foi possível conversar com o 

responsável de tais informações relativas ao assunto. 

4.2.  DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO 

O nome escolhido para o aplicativo desenvolvido foi DESEntulho (Desenvolvimento de 

Estratégias Sustentáveis para o Entulho), homônimo ao projeto de extensão em 

desenvolvimento na Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, ao qual a criação do 

aplicativo está inserida. O nome do projeto apresenta um jogo de letras como abreviação e 

para a formação da palavra ´desentulho’, a conjugação do verbo desentulhar no presente do 

indicativo.  

A partir das reuniões realizadas com a equipe do INF-UFG, da análise dos aplicativos 

disponíveis pela prefeitura e dos aplicativos mais utilizados pela população, o aplicativo 

DESEntulho começou a ser elaborado numa 1ª versão, para funcionar da seguinte maneira: 

 Primeiramente, seria necessário o usuário acessar o aplicativo com uma conta do 

Google para utilizar as funcionalidades do aplicativo (Figura 9). Como ele será 
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disponível no Google Play e todos os usuários do Android possuem um conta 

Google, esse acesso não será um obstáculo para a utilização do aplicativo.    

 Após feito o acesso, o usuário seria direcionado para a ‘Tela Principal’ (Figura 10), 

onde ele poderia registrar uma ocorrência por meio do botão central com ícone de 

câmera fotográfica. Nessa mesma tela, o usuário poderia acessar: i) o ‘Menu 

Principal do Aplicativo’ (Figura 11) pressionando o botão inferior à esquerda; ii) o 

campo ‘Dúvidas Frequentes’ (Figura 12), por meio do botão inferior central, para 

visualizar às principais dúvidas que possa surgir à cerca do RCC; e iii) as 

‘Informações’ (Figura 13), pressionando o botão inferior à direita, onde seria 

apresentado dados, notícias e comunicados sobre o RCC.  

 

Figura 9 – DESEntulho: Tela de Login – 1ª versão.    Figura 10 – DESEntulho: Tela Principal – 1ª versão 

 No ‘Menu Principal’ seria apresentado ao usuário as seguintes opções: i) ‘Nova 

Ocorrência’, onde o usuário seria direcionado para fazer o registro da disposição 

inadequada do RCC; ii) ‘Minhas Ocorrências’, onde seria exibido para o usuário, por 

meio do Google Maps, as ocorrências que ele registrou; iii) ‘Ocorrências da Região’, 

onde seria apresentado para o usuário, também por meio do Google Maps, as 

ocorrências próximas a ele; iv) ‘Ecopontos’, com o auxílio do Google Maps, seria 

disponibilizado ao usuário os ponto de coleta de RCC mais próximos a ele; e iv)  

‘Configurações’ (Figura 14), onde o usuário poderia acessar o aplicativo com outra 

conta, convidar amigos, voltar ao ‘Menu Principal’ ou registrar uma ‘Nova 

Ocorrência’.  
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Figura 11 – DESEntulho: Menu Principal – 1ª versão.    Figura 12 – DESEntulho: Dúvidas Frequentes – 1ª versão 

 

Figura 13 – DESEntulho: Informações – 1ª versão.                Figura 14 – DESEntulho: Configurações – 1ª versão. 
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 Assim que o usuário fotografasse o RCC, ele poderia armazenar o registro através 

do botão inferior no lado direito da tela (Figura 15), ou tentar tirar uma nova foto, 

caso a primeira não fosse de seu agrado, por meio do botão na parte superior à 

esquerda. Após a captura da imagem, o usuário seria direcionado para uma nova 

etapa (Figura 16), onde ele teria as opções de: i) registrar mais 2 (duas) fotos; ii) 

quantificar o RCC; e iii) caracterizá-lo (como bloco cerâmico, papel, madeira, matéria 

orgânica e/ou lata de tinta). Foram escolhidos esses tipos de resíduos por serem 

mais fáceis do usuário identificá-los e para simplificar a iconografia dos mesmos. 

   

Figura 15 – DESEntulho: Registro da Ocorrência – 1ª versão.              Figura 16 – Detalhes do RCC – 1ª versão. 

 

 Depois de salvar a ocorrência, seria apresentado ao usuário um texto de 

agradecimento (Figura 17), que ressalta a importância de sua ação. O usuário 

poderia voltar à ‘Tela Principal’ ou registrar uma ‘Nova Ocorrência’. 

Para facilitar o desenvolvimento da programação do aplicativo, o estudo sobre as telas, 

cores, iconografia, e o fluxo das informações, foi elaborado um fluxograma que aborda todas 

as funções e destino de cada informação gerada no aplicativo (Figura 18). 

 Com as telas, o fluxograma e as ideias discutidas nas reuniões, foi elaborada pelo MEDIA 

LAB/UFG a parte gráfica do aplicativo DESEntulho e selecionado as funcionalidades 

principais à serem implementadas numa primeira etapa. Devido a alguns contratempos 
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enfrentados pela equipe do INF-UFG, o restante das funções idealizadas (a quantificação e 

a caracterização do RCC), serão implementadas posteriormente. 

 

Figura 17 – DESEntulho: Agradecimentos – 1ª versão. 

 

 

Figura 18 – Fluxograma do DESEntulho – 1ª versão. 
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Com as funcionalidades e fluxo de informações bem semelhantes à 1ª versão, porém com 

um visual melhor apresentado, o aplicativo DESEntulho que será disponibilizado no Google 

Play contará com: 

 A Tela de Acesso (Figura 19): possui a mesma funcionalidade da 1ª versão, 

acrescido da logo do aplicativo: uma pá, remetendo à Engenharia Civil, por ser uma 

ferramenta bastante utilizada na área, ao lado do nome do aplicativo, ambos nas 

cores azul e verde que faz uma alusão a cor da logomarca da UFG e ao meio 

ambiente, respectivamente. 

 A Tela Principal (Figura 20) mantém o mesmo padrão de cores. Possui acesso ao 

‘Menu Principal’; ao ‘registro de uma ocorrência (‘Registrar ocorrência’); e às 

informações sobre a funcionalidade do aplicativo (‘Texto explicando o funcionamento 

do aplicativo’) e perguntas e respostas sobre o tema (‘Dúvidas frequentes’) (Figura 

21) – ver Apêndice A. O sinal de interrogação ‘?’, em vermelho, tem como objetivo 

chamar a atenção do usuário para a problemática do RCC. 

 

        Figura 19 – Tela de Acesso.                                                                           Figura 20 – Tela Principal. 
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 O Menu Principal (Figura 22) possibilitará ao usuário, além das funções da 1ª versão, 

editar seu perfil e obter mais informações sobre o produto. 

Figura 21 – Informações e Dúvidas Frequentes                                              Figura 22 – Menu Principal 

 

 A função ‘Registrar ocorrência’ (Figura 23) funcionará da mesma maneira prevista 

inicialmente na 1ª versão, porém com os botões de adicionar e excluir fotos, 

apresentados de modo mais visível.  

 A função ‘Minhas ocorrências’ e ‘Ocorrências na região’ serão mostradas no mapa 

(Figura 24) com a localização do RCC sinalizada com a logomarca do aplicativo (a 

pá). 

A versão do aplicativo DESEntulho para o uso dos técnicos – de modo a verificar a 

autenticidade da ocorrência e fazer um levantamento mais preciso do RCC – e a versão web 

– que receberá todas as denúncias e os dados recebidos – ainda não foram desenvolvidas e 

será objeto de estudo do TCC 2 do aluno do INF-UFG.  
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Figura 23 – Registro de Ocorrência                                 Figura 24 – Minhas Ocorrências e Ocorrências na Região 

 

4.3.  DIVULGAÇÃO DO APLICATIVO 

Para a divulgação do aplicativo DESEntulho, foram selecionadas escolas públicas e 

privadas de bairros com diferentes níveis socioeconômicos (classe alta, média e baixa) da 

cidade de Goiânia-GO e de cidades do interior do estado. Embora os prazos de realização 

do TCC e desenvolvimento do aplicativo não tenham permitido a realização das palestras 

em Goiânia-GO, tem-se em mente que, no momento da sua realização, serão apresentadas 

também informações sobre a UFG, a EECA e o INF. Dentre tais informações adicionais, 

pode-se destacar as principais formas de acesso a UFG – enfatizando-se as políticas da 

universidade para acesso de alunos de escolas públicas. 

O questionário desenvolvido, para levantar o nível de conhecimento dos alunos sobre o 

tema ‘resíduos de construção civil’, possui 7 (sete) questões (Apêndice B) e está sendo 

objeto de análise com profissionais da área de Psicologia e será submetido para análise do 

Comitê de Ética da UFG. Nesse contexto, tendo em vista que a fase de avaliação do 

questionário e de finalização do aplicativo ainda estão em andamento, optou-se por iniciar a 
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apresentação das palestras nas escolas do interior do estado, com a realização da palestra 

na cidade de Pires do Rio-GO.   

 

A palestra “A Engenharia Civil e a Sustentabilidade” (ver Apêndice C) foi apresentada, no 

dia 20 de junho de 2018, para uma turma do 9º ano (20 alunos) (Figura 25), no Colégio 

Estadual Rodrigo Rodrigues da Cunha, localizado no município de Pires do Rio-GO. A 

palestra foi realizada enfocando os seguintes tópicos: i) Atuação do Engenheiro Civil; ii) 

importância da Engenharia Civil na sociedade; iii) tipos de resíduos gerados pela 

construçãocivil; iv) os impactos causados pelos RCC; v) conceitos envolvidos com o tema 

sustentabilidade; e vi) apresentação do aplicativo DESEntulho. 

Figura 25 – Alunos do 9°ano B do Colégio Estadual Rodrigo Rodrigues da Cunha 

 

Durante a realização da palestra percebeu-se o interesse dos alunos sobre os tópicos 

apresentados, uma vez que houve várias interações por meio de perguntas e discussões 

sobre o conteúdo. Durante a abordagem do aplicativo DESEntulho, observou-se um 

interesse ainda maior, por se tratar de uma ferramenta tecnológica tratando de um tema 

atual e que não é abordado de maneira mais detalhada nas disciplinas durante as aulas. 

Vale ressaltar também que, após o término da exposição, alunos buscaram mais 
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informações sobre o curso e a Universidade Federal de Goiás, o que demostra a 

importância da realização de atividades de extensão.  

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

As visitas realizadas aos órgãos públicos e as análises feitas na revisão bibliográfica 

mostram que o município de Goiânia-GO não possui uma ferramenta eficiente para o 

levantamento de dados, monitoramento, controle e gerenciamento do RCC na cidade. 

Observou-se que o PMGIRS como o PERS afirmam que não possuem uma base de dados 

sólida para realizar um levantamento, e estimam os valores de geração de RCC por 

habitante simplesmente por meio de informações disponíveis na literatura. 

Verificou-se também que, por meio das visitas aos órgãos públicos e revisão bibliográfica, 

não é possível determinar a gravimetria do RCC gerado em Goiânia-GO, seja pelo pequeno 

construtor ou pelo grande construtor. Tal quadro dificulta a instalação de medidas eficazes 

para a reciclagem de tais resíduos, uma vez que essas informações são importantes para a 

definição de metodologias a serem aplicadas no beneficiamento dos resíduos.  

Com relação ao desenvolvimento do aplicativo DESEntulho, as discussões para a 

elaboração da 1ª versão mostrou-se fundamental para a busca das funcionalidades a serem 

implementada na versão de teste do aplicativo. Durante essa fase, a participação da equipe 

do INF-UFG foi fundamental para o entendimento da lógica a ser adotada em todo o 

fluxograma do aplicativo, de modo que essa fosse atraente para o usuário, sempre levando 

em consideração as ferramentas e programação computacional. 

A participação do MEDIA LAB/UFG possibilitou o desenvolvimento de uma versão de 

aplicativo visualmente ficou bastante atraente e com cores agradáveis para o usuário e com 

a identificação com a UFG (cor azul) e o propósito do projeto (cor verde). Pode-se observar 

que as telas finais possuem uma iconografia simples e bem sugestiva, de maneira que, 

facilita ao máximo a utilização do aplicativo pelo usuário. 

A palestra “A Engenharia Civil e a Sustentabilidade” provou ser bastante útil para aproximar 

os alunos aos temas apresentados, além de ser, um ótimo meio de divulgação do 

DESEntulho. A receptividade no colégio por parte da coordenação e principalmente por 

parte dos alunos foi excelente. Além disso, percebeu-se que o conteúdo abordado foi 

absorvido de maneira positiva pelos alunos. 

Espera-se que o aplicativo DESEntulho possa ser uma ferramenta capaz de mapear, 

quantificar e caracterizar uma grande parte do RCC que é disposto de maneira inadequada, 

além de facilitar e agilizar o gerenciamento, coleta e destinação adequada desse tipo de 
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resíduo. Com o levantamento mais preciso, a participação dos cidadãos e a geração de um 

banco de dados sólido, imagina-se que o planejamento adotado para o gerenciamento do 

RCC possa se tornar eficaz, e, assim, contribuir para o desenvolvimento de uma cidade 

mais sustentável. 
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TEXTO EXPLICANDO FUNCIONAMENTO DO APLICATIVO 

O possui a finalidade de mapear o Resíduo de Construção Civil (RCC) disposto 

inadequadamente em Goiânia, para que possa facilitar o seu posterior gerenciamento. Para 

isso, basta utilizar o DESEntulho aplicativo para fotografar o RCC em local inapropriado, e 

enviar sua denúncia para o nosso banco de dados.  

 

DÚVIDAS FREQUENTES  

1) O que é o Resíduo de Construção Civil (RCC)? 

 R.: Todo resíduo oriundo de construções, demolições e reformas de obras de 

construção civil, como: tijolos, concreto, metais, tintas, gesso, vidro, plástico, pavimento 

asfáltico, solo e etc. 

2) O RCC jogado em calçadas ou terrenos baldios pode prejudicar a natureza? 

 R.: Sim. Se o RCC possuir resto de tintas, solventes ou gesso, esses componentes 

podem ser contaminar o solo, e até serem carreados para o seu interior, contaminando os 

lençóis freáticos. 

3) O RCC disposto inadequadamente pode prejudicar a saúde pública? 

 R.: Sim. O RCC disposto em praças ou terrenos baldios, estimula à população local, 

a jogar ali seu lixo doméstico, fazendo com que haja um ambiente propício para a 

proliferação de vetores transmissores de doenças. 

4) Como eu devo destinar o RCC gerado em minha obra? 

 R.: Se for uma obra de grande porte, é só contratar empresas que destinam 

adequadamente seu resíduo. Para o obras de pequeno porte, você pode destinar o resíduo 

a um Ecoponto mais próximo, ou solicitar que a COMURG recolha seu resíduo através de 

uma ordem de serviço, bastando entrar em contato. 

5) Ao fazer uma denúncia, o RCC será recolhido em quanto tempo? 

 R.: A princípio, o aplicativo ainda não está sendo utilizado pela prefeitura para 

auxiliá-la no gerenciamento desse tipo de resíduo.  

6) O RCC pode ser reciclado? 
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 R.: Sim. A usina de reciclagem mais próxima situasse em Aparecida de Goiânia 

7) Onde o RCC reciclado pode ser utilizado? 

 R.: O RCC reciclado pode ser utilizado em camadas de base e sub base na 

pavimentação de rodovias, concreto de fins não estruturais, pavimentos drenantes, blocos 

de meio fio, tampas de esgotos e etc. 

 

SOBRE O PRODUTO 

O DESEentulho é um projeto desenvolvido pela Escola de Engenharia Civil e Ambiental da 

UFG, em parceria com o Instituto de Informática da UFG e o MEDIA LAB/UFG, que conta 

com a participação dos cidadãos para obter uma cidade mais limpa e sustentável.  

A versão alfa do aplicativo serve para smartphones com Android X.X.X (Acréscimo de 

informações técnicas por parte da equipe do INF). 

 



 

 

APÊNDICE B 
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QUESTIONÁRIO 

1) Você sabe o que um Engenheiro Civil faz? 

Marque SIM, se for algo feito pelo Engenheiro Civil. 

Marque NÃO, se for algo não feito pelo Engenheiro Civil. 

Marque NÃO SEI, se for algo que você não sabe resposta. 

 

a) Projeta, fiscaliza e acompanha a construção de casas e edifícios. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

b) Projeta, fiscaliza e acompanha a construção de rodovias, pontes e viadutos. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

c) Projeta, fiscaliza e acompanha a construção de sistemas de abastecimento de água e 

esgoto das cidades. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

d) Realiza consultorias e faz orçamentos. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

e) Realiza pesquisas para melhorar a qualidade dos materiais de construção e dos 

processos construtivos. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

 

2) A Engenharia Civil é uma atividade só para homens? 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

 

3) Você sabe o que é sustentabilidade? 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

 

4)Você sabe o que é Sustentabilidade? 

Marque SIM, se for algo relacionado à Sustentabilidade. 

Marque NÃO, se não for algo relacionado à Sustentabilidade. 

Marque NÃO SEI, se você não souber da resposta. 
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a) Atividade realizada por uma pessoa com a intenção de sustentar, economicamente, sua 

família 

(   )Sim    (   )Não    (   )Já ouvi falar 

b) Desenvolvimento econômico sem agredir o meio ambiente. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

c) Utilização dos recursos naturais de maneira inteligente, preservando sua manutenção 

para utilização de gerações futuras. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

 

d) Praticar atividades físicas, possuir uma alimentação equilibrada e saudável. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

e) Uso de fontes de energia limpas e renováveis e criação de políticas pessoais e 

empresariais para reciclagem de resíduos sólidos. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

 

5) A Construção Civil gera muito entulho? 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

 

6) Qual o tipo de resíduo é encontrado no ENTULHO? 

Marque SIM, se for um tipo de resíduo encontrado no Entulho 

Marque NÃO, se for um tipo de resíduo não encontrado no Entulho 

Marque NÃO SEI, se você não souber da resposta. 

 

a) Tijolo 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

b) Madeira 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

c) Metais 
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(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

d) Gesso 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

e) Latas de tintas e/ou solventes. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

 

7) Como a Engenharia pode atuar de forma sustentável? 

Marque SIM, se for uma maneira da Engenharia Civil atuar de maneira Sustentável. 

Marque NÃO, se for uma maneira da Engenharia Civil não atuar de maneira 

Sustentável. 

Marque NÃO SEI, se você não souber da resposta. 

 

a) Deixar de construir casas, prédios e obras de infraestrutura para não utilizar recursos do 

meio ambiente. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

b) Melhorar os processos construtivos para evitar os desperdícios de materiais nas obras. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

 

c) Reciclar e reutilizar os resíduos gerados nas obras. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

d) Pesquisar e elaborar tecnologias que permitam utilizar cada vez menos os recursos 

naturais. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei 

e) Construir apenas obras de pequeno porte, por demandar menor quantidade de recursos 

naturais. 

(   )Sim    (   )Não    (   )Não sei



 

 

  APÊNDICE C 
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Figura 26 – “A Engenharia Civil e a Sustentabilidade”: O que faz um Engenheiro Civil? 

 

 

Figura 27 – “A Engenharia Civil e a Sustentabilidade”: Importância do Engenheiro Civil. 
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Figura 28 – “A Engenharia Civil e a Sustentabilidade”: Importância do Engenheiro Civil cont. 

 

 

Figura 29 – “A Engenharia Civil e a Sustentabilidade”: Principais Resíduos Gerados na Construção Civil. 
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Figura 30 – “A Engenharia Civil e a Sustentabilidade”: Como Pode Prejudicar a Natureza. 

 

 

Figura 31 – “A Engenharia Civil e a Sustentabilidade”: O que é Sustentabilidade? 
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Figura 32 – “A Engenharia Civil e a Sustentabilidade”: Sustentabilidade e Engenharia Civil. 

 

 

Figura 33 – “A Engenharia Civil e a Sustentabilidade”: DESEntulho parte 1. 
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Figura 34 – “A Engenharia Civil e a Sustentabilidade”: DESEntulho parte 2. 

 

 

Figura 35 – “A Engenharia Civil e a Sustentabilidade”: DESEntulho parte 3. 
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