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RESUMO 
 
Em decorrência da consolidação da econômica brasileira, intensificaram-se também as 
atividades construtivas no país. Este fato provocou um aumento na quantidade de resíduos 
gerados. Tais resíduos quando não gerenciados de forma adequada, comprometem a paisagem 
urbana, invadem pistas, dificultam o tráfego e a drenagem urbana, além de propiciar a atração 
de outros tipos de resíduos, causando a multiplicação de vetores de doenças endêmicas e a 
degradação de áreas urbanas, afetando a qualidade de vida da população. Logo, a presente 
pesquisa teve por finalidade verificar como estão sendo gerenciados os resíduos da construção 
civil na cidade de Ji-Paraná-RO. As informações foram obtidas através de revisão 
bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas com representantes do poder público municipal, 
empresas coletoras de entulho e moradores circunvizinhos de áreas de depósito de entulho. 
Em seguida, realizou-se um estudo de caso e com registros fotográficos visualizou-se o 
destino final de boa parte dos resíduos produzidos na cidade. Conforme observado, o 
município produz diariamente grande quantidade de resíduos da construção civil e na maioria 
das vezes são coletados por empresas privadas. Através da análise visual descobriram-se três 
áreas de bota-fora e também outros pontos de depósitos irregulares espalhados pelo 
município. Foi percebida a falta de iniciativas públicas ou a ausência delas no que tange a 
gestão desses resíduos conforme estabelece a Resolução CONAMA 307. Uma alternativa 
seria a construção de uma usina de reciclagem, porém como isso dispõe de tempo e elevados 
recursos, outra solução mais imediata é a aplicação de cursos de capacitação técnica oferecida 
pelo poder publico local a fim de reduzir a geração de resíduos e reaproveitá-los o máximo 
possível para minimizar os impactos ambientais causados ao meio ambiente. 
 
Palavras-Chave: Resíduos da Construção Civil, bota-fora, disposição, Ji-Paraná.



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
TITLE: SCENARIO OF THE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION WASTE IN THE 
COUNTY FROM JI-PARANÁ-RO. 
 
Due to the consolidation of the Brazilian economy, intensified also the constructive activities 
in the country. This fact led to an increase in the amount of waste generated. Such wastes if 
not managed properly, undertake the urban landscape, invading the slopes, difficult traffic and 
urban drainage, and provide the attraction of other types of waste, causing the multiplication 
of vectors of endemic diseases and degradation of urban areas, affecting the quality of life. 
Therefore, this study aimed to determine how these wastes are being managed the 
construction waste in the city of Ji-Paraná-RO. Information was obtained through literature 
review and semi-structured interviews with representatives of municipal government, 
businesses collecting debris and residents from areas surrounding deposit of rubble. Then 
there was a case study and photographic records visualized if the end destination of much of 
the waste produced in the city. As noted, the city produces daily large amount of construction 
waste and in most cases are collected by private companies. Through visual analysis found 
three areas of send-off as well as various points around the city irregular deposits. It was 
perceived lack of public initiatives or lack thereof regarding the management of these wastes 
as established by CONAMA Resolution 307. An alternative would be to build a recycling 
plant, but as it has huge resources and time, another more immediate solution is the 
application of technical training courses offered by local government to reduce waste 
generation and reuse them as much as possible to minimize environmental impacts to the 
environment. 
 
Keywords: construction waste, send-off, disposal, Ji-Paraná.
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INTRODUÇÃO 

 

Devido ao crescimento populacional e o aceleramento no processo de urbanização de 

boa parte dos municípios brasileiros, elevou-se também a geração dos Resíduos Sólidos 

Urbanos – RSU. Logo, as cidades transformaram-se em verdadeiros depósitos de lixo a céu 

aberto, trazendo diversos impactos a sociedade. 

O saneamento ambiental é uma importante ferramenta a fim de possibilitar que as 

cidades se tornem em áreas limpas, sadias e habitáveis. 

Conforme a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA (2011) o saneamento ambiental 

abrange desde o sistema de abastecimento de água, o cuidado com a destinação dos resíduos 

sólidos e esgotamento sanitário, as melhorias sanitárias domiciliares, até obras de drenagem 

urbana, controle de vetores, roedores e focos de doenças transmissíveis. Inclui também a 

preocupação com a melhoria das condições de habitação, educação sanitária e ambiental para 

promover saúde e qualidade de vida. 

No entanto, a falta de investimentos no setor e a ineficiência no gerenciamento desses 

resíduos têm causado problemas à população. Porém, o desenvolvimento é imprescindível. 

 No Brasil, constitucionalmente, cabe ao poder público local o gerenciamento dos 

resíduos sólidos produzidos em suas cidades. De acordo com a Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico – PNSB 2008, as prestadoras dos serviços de manejo dos resíduos sólidos 

representam 61,2% das entidades veiculadas direta do poder público, 34,5%, são empresas 

sob o regime de concessão pública ou terceirização, e 4,3% outras entidades organizadas. 

 O setor da construção civil é certamente o maior gerador de resíduos de toda a 

sociedade. Conforme o levantamento feito pelo IBGE (2010) em diversas cidades brasileiras, 

os Resíduos de Construção Civil – RCC representam cerca de 60% de todos os resíduos 

sólidos urbanos, ou seja, esse valor é superior ao valor do resíduo domiciliar, o que demonstra 

a sua importância e necessidade de se tomar devidas medidas. 

 Já é notório que os RCC são de baixa periculosidade, devido a suas características 

inertes, porém seu impacto se da pelo excessivo volume gerado nos canteiros de obra. Isso 



13 
 

demonstra que os municípios de médio e grande porte estão em situações similares às regiões 

de grande densidade populacional.  

 De acordo com Pinto (1999), os RCC são parte integrante dos resíduos sólidos, porém 

há agravantes, como: o profundo desconhecimento dos volumes gerados; os impactos que eles 

causam; os custos sociais envolvidos e, inclusive, as possibilidades de seu reaproveitamento 

fazem com que os gestores de resíduos se apercebam da gravidade da situação unicamente 

quando, acuados, vêem a ineficiência de suas ações corretivas. 

Ainda nessa linha de raciocínio Pinto (1999) estimou que em cidades brasileiras de 

médio e grande porte, a geração de Resíduos da Construção e Demolição - RCD varia entre 

41 a 71% da massa total dos resíduos sólidos urbanos. Ou seja, com valores aproximadamente 

entre 230 a 760 kg/hab./ano. 

 Conforme o censo 2010, no Brasil, a maior parte da população concentra-se em 

cidades de médio porte. Essa expansão demográfica demonstra a importância que essa 

categoria tem no crescimento econômico do país e consequentemente na geração de resíduos. 

Atualmente, o país vem passando por grandes investimentos no setor da construção 

civil, como: o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, o Programa de aceleração do 

Crescimento – PAC e os investimentos para a copa de 2014 e para as olimpíadas de 2016 que 

promovem o desenvolvimento e contribuem diretamente na economia.  

Em Rondônia também não é diferente. Com o processo de implantação das usinas 

hidroelétricas no Rio Madeira, vieram grandes investimentos no setor da construção civil, 

principalmente para a capital do estado, Porto velho. 

Outros municípios também passam por essa modificação estrutural. Um exemplo é a 

cidade de Ji-Paraná, que está localizada na parte centro-leste do estado de Rondônia, a 

segunda mais populosa do estado e têm sua economia baseada principalmente no setor 

madeireiro, industrial e laticínios. 

Percebe-se que, nos últimos anos, intensificaram-se a construção de novos residenciais 

e a venda de loteamentos em Ji-Paraná. Contudo, deve-se pensar: o que será feito com todos 

os resíduos gerados nesse processo de urbanização e desenvolvimento da cidade? 

 É neste contexto que o presente trabalho objetiva investigar se há reciclagem ou 

reutilização e qual o destino final dado à maioria dos resíduos da construção civil gerados 

pelo município de Ji-Paraná. 

Visa também identificar as fontes geradoras e mapear possíveis áreas de depósitos 

irregulares ou bota-foras verificando os principais impactos econômicos, sociais e ambientais 

causados no entorno. 
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E ainda comparar as medidas que vêm sendo tomadas pelo poder público local com a 

gestão destes resíduos quanto à normatização em vigor e apontar as principais medidas 

mitigadoras a fim de reduzir os impactos causados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com o crescimento populacional bem como as atividades para sua manutenção, 

ocasionou vários problemas ambientais, seja pela exploração indiscriminada dos recursos 

naturais ou pelo crescimento das atividades produtivas. De acordo com estimativas 

populacionais realizadas pela Organização das Nações Unidas – ONU, atualmente, somos 

mais de sete bilhões de pessoas no mundo. 

No entanto, esse crescimento populacional e o consumo de alimentos, também 

aumentaram a geração de resíduos. Porém, a preocupação com os resíduos de maneira geral é 

relativamente recente no Brasil. Segundo Pompéia (2008) no final da década de 1960, em 

países desenvolvidos como os Estados Unidos, já existia uma política para os resíduos, 

chamada de Resource Conservation and Recovering Act – RCRA. 

Nessa mesma linha de raciocínio Pinto (1999) cita que os países europeus e o Japão, 

com elevada densidade demográfica e exiguidade de espaços para o alojamento de resíduos 

sólidos, além de políticas mais elaboradas e consolidadas, foram os pioneiros no 

desenvolvimento de esforços para o conhecimento e controle dos RCC. 

Neste contexto, a reciclagem de RCC, encontra-se em estágio avançado. Conforme 

Pompéia (2008) existe atualmente um forte grupo na universidade brasileira, muito ativo no 

estudo dos resíduos da construção, seja na redução de sua geração durante a construção, 

políticas publicas para o manuseio de resíduos e ainda tecnologias para reciclagem. 

Diversos municípios brasileiros já operam com sucesso em centrais de reciclagem de 

RCC, produzindo agregados utilizados predominantemente como sub-base de pavimentação 

ou como fontes de matérias prima (POMPÉIA, 2008). 

Entretanto, o Brasil está longe de políticas mais abrangentes como a dos países 

europeus, que dão preferência a produtos ambientalmente saudáveis e que possam ser 

reciclados ou reutilizados. 

 

1.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

1.1.1 Desenvolvimento explorador x sustentável 

 

O desenvolvimento exploratório de recursos naturais foi intencionado principalmente 

pela revolução industrial. O Brasil assim como outros países, devido sua grandeza territorial e 

enorme biodiversidade, serviu como fonte de matéria prima para os processos indústrias. 
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Nesse contexto o modelo explorador buscava de maneira intensa e desenfreada o 

crescimento econômico. Os recursos naturais eram vistos como ilimitados e não se desejava 

saber de que forma os produtos eram produzidos e qual seria o seu destino final (PETRY, 

2005). 

Logo, a conservação ambiental visualizava-se como um entrave para o 

desenvolvimento. Atualmente, os recursos naturais já não são vistos como ilimitados e o 

modelo de desenvolvimento mais adotado é o sustentável (POMPÉIA, 2008). 

Contudo, não se pode negar que essa desenfreada exploração por um lado gerou vários 

avanços nas áreas tecnológicas e contribuiu para um considerável salto no crescimento 

econômico do país. Por outro lado gerou grande desequilíbrio ambiental, aumentou a 

desigualdade social, a degradação da biodiversidade e a poluição (PETRY, 2005). 

A busca pelo equilíbrio entre a produção e a preservação ambiental tornou-se uma 

premissa básica de qualidade de vida e a preservação do planeta para as futuras gerações. O 

bem estar da população está diretamente ligado ao ambiente no qual ela está inserida e aos 

recursos naturais disponíveis para seu desenvolvimento e manutenção. 

A partir dessa nova visão de produção, surge o conceito de desenvolvimento 

sustentável (figura 01), o qual implica um novo modelo de desenvolvimento, e que passa a 

incorporar e avaliar todos os impactos das atividades de produção e consumo. 

 

 
 

Figura 01. Diagrama de Venn – Desenvolvimento Sustentável. 
Fonte: adaptado de José Luiz Barbosa, Agosto de 2011. 
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Neste modelo existe a preocupação desde a extração da matéria prima até o destino 

final do produto após sua utilização. De acordo com Pompéia (2008) a conscientização a 

respeito dos problemas ambientais no mundo moderno conduz a procura de produtos e 

serviços que motivem a existência de processos industriais voltados para o consumo limpo 

dos recursos naturais. 

 

1.1.2 Indústria da construção civil 

 

  A indústria da construção civil é uma atividade econômica que envolve tradicionais 

estruturas sociais, culturais e políticas. A cadeia produtiva do macro-setor da construção civil 

no Brasil esta inserida no construbusiness que compreende o setor de construção, o de 

materiais de construção e o de serviços acoplados a construção (KENYA et al., 2005). 

 Ainda conforme o CONSTRUBUSINESS, cerca de 70% de todos os investimentos 

feitos no país passa pela cadeia industrial da construção civil. A participação do setor da 

construção civil no Produto Interno Bruto – PIB vêm aumentando desde 2001, sendo que 

nesse ano houve registro de 15,6% no PIB nacional. 

 Além da importância econômica, a atividade da construção civil no país tem relevante 

papel social em função de dois aspectos: o primeiro está relacionado à geração de empregos 

proporcionada pelo setor e o segundo se deve ao elevado déficit habitacional no país. 

 Outras características do setor acentuam a importância da cadeia produtiva na 

construção civil, como sua capacidade de geração de impostos dentro do processo produtivo. 

Por outro lado, o setor apresenta um dos mais baixos coeficientes de importação, inferior a 

2% em 2005. 

 Atualmente, impulsionado pelo PAC II, e também com novos investimentos na área da 

construção civil para sediar a copa do mundo de futebol de 2014 e as olimpíadas de 2016, o 

país passa por um período grande de expectativa no desenvolvimento econômico. 

 

1.1.3 Construção sustentável 

 

Tornar a construção civil uma atividade menos impactante ao meio ambiente, 

desenvolvendo projetos que usam racionalmente os recursos naturais, sem deixar de atender 

plenamente as necessidades humanas é uma forma de atender ao princípio do 

desenvolvimento sustentável. 
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 A construção sustentável é definida como um sistema construtivo que promove 

alterações conscientes no entorno, de forma a atender as necessidades de edificação, habitação 

e uso do homem moderno, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, garantindo 

qualidade de vida para as gerações atuais e futuras (BRAMOS, 2008). 

 Ainda nessa linha de raciocínio Bramos (2008) comenta que ao longo dos anos e com 

a colocação das ações construtivas em prática, percebeu-se que a construção sustentável não 

consiste numa “receita de bolo” para solucionar problemas pontuais, mas sim numa forma de 

pensar a construção de forma multidisciplinar, aliando questões ambientais, sociais e 

econômicas e usando diferentes áreas do conhecimento para atingir os objetivos de 

sustentabilidade propostos. 

 A indústria da construção civil promove diferentes alterações e impactos no sistema 

ambiental, dentre os quais destacam-se: a utilização de grandes quantidades de recursos 

naturais; a poluição atmosférica; o consumo de energia e a geração de resíduos. 

 Considerando a importância das edificações na história do homem e a relevância dos 

impactos ambientais causados pela construção civil, a construção sustentável tornou-se uma 

importante alternativa para o desenvolvimento desenfreado. Essa alternativa pode ser utilizada 

como ferramenta para a melhoria da consciência ambiental da população, e 

consequentemente, um contribuinte para aproximar a sociedade com a natureza. 

 

1.2 CONCEITUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

1.2.1 Definição 

 

Os resíduos da construção civil (RCC), comumente conhecidos como “entulhos” 

fazem parte integrante dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e representam a maior parcela do 

volume gerado anualmente no Brasil.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT criou a NBR 1004 (2004), 

norma que os classifica na classe II B não perigosos e inertes como, 

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de forma representativa, e submetidos a 

um contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, à temperatura 

ambiente, conforme teste de solubilização, não tiverem nenhum de seus constituintes 

solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, 

excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez, e sabor. Como exemplo destes 

materiais, podem-se citar rochas, tijolos, vidros e certos plásticos e borrachas que não 

são decompostos prontamente. (ABNT NBR 1004 2004). 
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Na literatura são encontrados vários autores que discutem e definem esse tipo de 

resíduo. De acordo com Marques Neto (2005) entulho significa caliça, pedregulho, areia, 

terra, tudo quanto sirva para entupir, aterrar, nivelar depressão de terreno, escavação, fossa, 

vala; conjunto de fragmentos ou restos de tijolo, argamassa, madeira; provenientes da 

construção de um prédio; materiais inúteis resultantes de demolição; escombros, ruínas. 

Porém, a expressão inerte credita uma idéia de baixo impacto ambiental e pouco 

prejuízo a saúde pública, e que os problemas causados pelos Resíduos Sólidos Domiciliares – 

RSD e os Resíduos de Serviços de Saúde – RSS são mais agressivos. 

Em síntese, Pompéia (2008) diz que embora boa parte se submetidos à análise, os 

RCC típicos provavelmente seriam classificados como não inertes, especialmente devido ao 

seu ph e dureza da água absorvida, podendo em até certos casos conter contaminações que 

alterem as propriedades dos materiais e prejudiquem seu desempenho na obra. 

Estas contaminações podem ser oriundas tanto da fase de construção quanto de seu 

manuseio posterior e afetar tanto a qualidade técnica do produto quanto significar riscos 

ambientais. 

 

1.2.2 Classificação 

 

A resolução CONAMA 307 de 05 de julho de 2002 estabelece as diretrizes e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil de forma a minimizar os 

impactos ambientais. Segundo o art. 3º os resíduos da construção civil são classificados da 

seguinte forma: 

- Classe A - São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:  

De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-

estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, 

blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 

De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, 

meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

- Classe B - São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

Plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

- Classe C - São os 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; 
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- Classe D - São os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como:  

Tintas, solventes, óleos e outros. Aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e 

reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. 

Reutilização é o processo de reaplicação de um resíduo, sem a necessidade de 

transformação do mesmo. Já a reciclagem é o processo de reaproveitamento de um resíduo, 

após ter sido submetido à transformação. (CONAMA 307, 2002). 

 

1.3. NORMAS BRASILEIRAS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

Vários são os instrumentos normativos que disciplinam a questão dos RCC, tendo por 

base os princípios de competência administrativa e legal envolvida; as normas jurídicas que 

disciplinam a conduta dos geradores de RCC e administradores públicos; e também 

instrumentos aplicáveis em caso de violação dos direitos difusos. 

 

1.3.1 Princípios legais 

  

Dentro dos princípios que norteiam a gestão dos RCC destacam-se: o princípio da 

prevenção, que consiste em um princípio basilar do direito ambiental pela simples constatação 

de que é bem mais eficiente e barato prevenir danos ambientais do que repará-los conforme 

previsto no § 1º, IV, do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. 

 O princípio do poluidor pagador sujeita o agente que degradou o meio ambiente à 

obrigação cível de fazer, não fazer, ou de pagar, além de imposições de sansões 

administrativas e penais de acordo com o disposto no § 3º do artigo 225 da CF/88. 

 A declaração do Rio, elaborada da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento – CNUMAD em 1992, determina em seu princípio 16 que: O 

poluidor deve, a princípio, arcar com o custo decorrente da poluição, as autoridades nacionais 

devem promover a internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 

econômicos, levando na devida conta o interesse público, sem distorcer o comercio e os 

investimentos internacionais. 

 

1.3.2 Competências 

 

 De acordo com o artigo 23 da Carta Magna de 1988, é de competência comum da 

União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios a proteção do meio ambiente, podendo 
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cada um dos entes federativos a fiscalizar e regulamentar conduta para adequada gestão dos 

resíduos em estudo. 

Ainda conforme o art. 30, § 1º, V da CF/88, compete aos municípios organizar e 

prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 

interesse local, entre eles o gerenciamento de resíduos urbanos. 

 

1.3.3 Política nacional do meio ambiente (PNMA) 

 

A lei nº 6.938/81, denominada como Política Nacional do Meio Ambiente, busca a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia a vida, visando 

assegurar condições de desenvolvimento sócio-econômico a interesse de todos. 

Para tanto, foi instituído o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) que 

representa o conjunto de órgãos, entidades e normas de todos os entes federativos da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios responsáveis pela gestão ambiental, assim como os 

princípios e conceitos fundamentais para a proteção ambiental. 

Dentre os instrumentos de gestão ambiental que regulamentam o PNMA destacam-se: 

o licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras; o plano 

integrado de gerenciamento de RCC, a ser elaborado pelos Municípios e Distrito Federal, para 

incorporar o programa municipal de gerenciamento dos resíduos da construção civil; e 

projetos de gerenciamento de resíduos da construção civil. 

 

1.3.4 Resolução CONAMA 307 e ABNT 

  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) pela resolução 307 de 2002 

estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, 

disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. 

 Conforme o art. 4 desta resolução os geradores dos RCC deverão ter como objetivo 

prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, reutilização, a reciclagem 

e a destinação final, levando em conta que tais materiais não podem ser dispostos em aterros 

de resíduos domiciliares, em “bota-fora”, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas 

protegidas por lei. Para tal exigência, cada Município e o Distrito Federal devem 

obrigatoriamente desenvolver e implantar o Plano de Gestão dos Resíduos da Construção 

Civil – PGRCC. 
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 Em síntese, o art. 11 estabelece um prazo máximo de dezoito meses para que os 

municípios e o Distrito Federal elaborem o PGRCC (contados a partir de 05 de julho de 2002) 

e para que deixem de fazer a disposição dos RCC em aterros domiciliares e áreas de bota-fora. 

Apesar deste preceito legal, percebe-se que este artigo não foi cumprido em boa parte dos 

municípios brasileiros. 

 No Brasil, a ABNT vem trabalhando na normatização dos produtos gerados pela 

reciclagem dos resíduos da construção civil e já têm sido publicadas as seguintes normas: 

NBR – 15115 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Execução de 

camadas de pavimentação – procedimentos. 

NBR – 15116 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Utilização em 

pavimentação e preparo de concreto sem fundação estrutural – requisitos. 

 

1.4 PRINCIPAIS IMPACTOS RELACIONADOS AOS RCC 

 

Todo processo construtivo gera resíduo, e todo resíduo gera impacto, seja ele positivo 

ou negativo. Este tópico tratará dos impactos causados pelos resíduos da construção civil no 

entorno e a importância que o setor da construção civil tem para a sociedade, e também, quais 

as principais medidas para redução desses impactos. 

 

1.4.1 Impacto ambiental 

 

Por definição impacto ambiental é a alteração no meio ou em algum de seus 

componentes por determinada ação ou atividade. Estas alterações precisam ser quantificadas, 

pois apresentam variáveis relativas, podendo ser positivas ou negativas, grandes ou pequenas 

(SOARES, 2001). 

Todas as etapas do processo construtivo, como: extração da matéria-prima, produção 

de materiais, construção, utilização e demolição causam impactos ambientais que afetam 

diretamente ou indiretamente os seguintes aspectos: 

ü Saúde, segurança e o bem-estar da população; 

ü Atividades sociais e econômicas; 

ü Flora, fauna; 

- Condições estéticas e sanitárias do ambiente; 

ü Qualidade dos recursos naturais. 
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Paralelamente ao desenvolvimento social e econômico, o setor da construção civil 

causa expressivos impactos ambientais (figura 02). 

 

 
Figura 02. Fluxograma: Cadeia da construção civil. 
Fonte: SCHNEIDER, 2003. 
 

Com o gerenciamento inadequado dos RCC alguns fatores se agravam no processo 

construtivo, como: 

ü Coleta não compromissada dos RCC; 

ü A falta de políticas públicas que disciplinem a destinação inadequada dos resíduos; 

ü A ineficácia no gerenciamento ambiental de alguns agentes ligados à gestão dos RCC; 

ü Expressivo número de áreas degradadas denominadas de deposições irregulares ou bota-

foras. 

O termo bota-fora refere-se a uma área procedente da disposição irregular, utilizada 

principalmente por empresas privadas que transportam os RCC. Já os depósitos irregulares 

são os resultados da disposição de resíduos gerados por pequenas obras e reformas realizadas 

pela população. 

Tanto as áreas de bota-fora quanto nas de depósitos irregulares estão localizadas quase 

sempre nas zonas periféricas das cidades onde há maior numero de áreas livres. 

Em suma Pinto (1999) diz que é inerente à gestão corretiva a existência de áreas de 

depósito irregular como “solução” para o descarte de pequenos volumes de RCC, e o 
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esgotamento dos bota-foras em função da disposição incessante dos grandes volumes. 

Inevitáveis, também como conseqüência desse processo sempre emergencial, são os impactos 

significativos em todo o ambiente urbano. 

Apesar dos impactos ambientais causados pelos RCC serem plenamente visíveis, 

dificilmente são quantificados e têm seus custos historiados. Tais impactos podem gerar os 

seguintes problemas ambientais: 

ü O acúmulo dos resíduos em zonas de tráfego pode obstruir as vias de pedestres e veículos 

e degradar a paisagem urbana; 

ü As deposições dos RCC em leitos de rios podem causar assoreamento dos corpos d’água, 

degradação de áreas de manancial e de proteção ambiental; 

ü A disposição em vales pode causar a instabilidade nas encostas; 

ü Os locais de disposição irregular dos RCC podem atrair outros tipos de resíduos como, 

por exemplo, resíduos domésticos, industriais etc. Dessa forma tornam-se ambientes 

propícios à proliferação de vetores transmissores de doenças; 

ü A disposição desse tipo de resíduo perto das redes de drenagem, pode alterar as 

características do curso d’água e gerar impactos significativos a jusante; 

ü A existência e o acumulo de resíduos podem gerar riscos por sua periculosidade, podendo 

degradar áreas de mananciais e de preservação permanente; 

A escassez de locais de disposição de resíduos e os desperdícios de recursos naturais 

estão intimamente ligados com as questões ambientais que envolvem os RCC. Porém a 

indústria da construção civil vem buscando alternativas para implementação de processos 

sustentáveis e o desenvolvimento de pesquisas, a fim de realizar mudanças necessárias que 

derrubem os paradigmas existentes nesse setor. 

De acordo com a Agenda 21 no ano de 1999, foram definidos alguns critérios com 

base para a sustentabilidade da indústria da construção civil, como: conservação das áreas 

naturais e da biodiversidade; redução do consumo energético e da extração de recursos 

minerais; manutenção da qualidade do ambiente construído; redução de perdas de matérias 

com melhoramento nos processos construtivos; reciclagem dos RCC e durabilidade e 

manutenção nas edificações. 

Portanto, a utilização dos 3R’s, Reduzir, Reutilizar e Reciclar, na construção civil é 

uma alternativa para o gerenciamento adequado dos resíduos produzidos. Atualmente, tem-se 

observado uma conduta ambiental mais responsável por parte das empresas que atuam no 

setor, buscando novas qualificações, certificados e novos mercados. 
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1.4.1.1 Economia e saúde 

 

A indústria da construção civil é incontestável no cenário de desenvolvimento 

econômico do país. A atividade construtora é constantemente mencionada como o “pilar 

básico” do sistema econômico nacional, constituindo-se no caminho natural para a 

consolidação do novo ciclo de desenvolvimento que se passa atualmente no Brasil. 

O papel estratégico e singular do segmento construtor no processo de retomada do 

crescimento nacional se deve às características multiplicadoras e aceleradas do desempenho 

econômico. 

O setor da construção civil absorve diretamente e indiretamente um grande 

contingente de mão-de-obra qualificada e semi-qualificada; utiliza-se de capital, tecnologia e 

insumos predominantemente nacionais; apresenta um pequeno coeficiente de importação; 

possui baixa relação capital/produto e elevado efetivo multiplicador e distributivo de renda; 

alem da expansão de seu nível produtivo contribui para a melhoria das condições de infra-

estrutura do país (CEE/CBIC, 1994). 

Logo, a dinamização desse setor torna-se tarefa inadiável, principalmente no contexto 

de uma economia em desenvolvimento como a brasileira, que tem muito ainda a contribuir. 

Os reflexos dessa dinamização têm expressivas características sociais, econômicas e 

financeiras. 

É importante ressaltar a diversidade das relações estabelecidas pela indústria da 

construção civil com quase todos os setores econômicos. Além de produzir os efeitos de 

geração de emprego e renda, afeta e impulsiona diretamente todos os segmentos produtivos, 

através da execução das obras de infra-estrutura básica. Cada metro quadrado de construção 

habitacional, comercial e de serviços, gera inevitavelmente efeitos de ampliação de espaço 

econômico de outros setores industriais. 

Por outro lado, todas as atividades construtivas geram expressivos volumes de 

resíduos. Logo, os RCC se dispostos inadequadamente poluem o solo, degradam paisagens e 

constituem varias ameaças à saúde pública. 

O acúmulo desses “entulhos” em local inadequado atrai resíduos não inertes 

oferecendo, simultaneamente, água, alimento e abrigo. Tornando-se um nicho ecológico de 

muitas espécies de vetores patogênicos, como ratos, baratas, moscas, vermes, bactérias, 

fungos e vírus (MOCHE, 2003). 
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Alguns desses vetores podem ser responsáveis pela transmissão de doenças 

respiratórias, epidérmicas e intestinais, além da poluição visual provocada por uma paisagem 

degradada do ambiente pelo descarte desordenado de RCC (Tabela 01). 

 

Tabela 01 – Vetores relacionados à disposição inadequada de resíduos sólidos domiciliares. 

Vetores Doenças 

Mosca Febre tifóide, salmoneloses, disenterias 

Mosquito Malaria, febre amarela, dengue 

Barata Febre tifóide, cólera, amebíase, giardíase 

Rato Tifo murino, leptospirose, diarréias, disenterias, triquinose 

Suíno Cisticercose 

Fonte: ROCHA, 1997. 

 

Ainda conforme Moche (2003) a mensagem de uma paisagem urbana degradada pela 

disposição inadequada de RCC é a do abandono, da falta de amabilidade e de solidariedade 

social, da perda de identidade que pode reforçar, portanto, a percepção da ausência de 

relações satisfatórias e conduzir ao stress. 

 

1.4.1.2 Alternativas para redução do impacto ambiental 

 

 A busca por novas tecnologias que reduzem o desperdício de materiais nos processos 

construtivos tem sido uma alternativa para redução dos impactos ambientais causados pelos 

RCC’s. 

Nesse sentido a reciclagem é uma oportunidade de transformar despesas numa fonte 

de faturamento, ou pelo menos reduzir as despesas com deposições irregulares e volumes de 

extração de matéria-prima. Outro fator que favorece a reutilização, é que os materiais em sua 

maior parte são recicláveis. 

O processo de reciclagem desses tipos de resíduos apresenta vantagens econômicas, 

sociais e ambientais, como: economia para o município em decorrência da diminuição do 

volume de resíduos a ser coletado e depositado em locais adequados; para o construtor, que 

conseguiria executar obras de menor custo utilizando materiais reciclados; minimização de 

áreas para aterro sanitário; redução dos custos de materiais de construção oriundos da 

reciclagem e preservação do meio ambiente. 
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Em suma, Pinto (2005) diz que a gestão adequada dos RCC pelo poder público local, 

pode promover: 

ü Redução dos custos da limpeza urbana e recuperação de áreas degradadas; 

ü Preservação de sistemas de aterros; 

ü Redução dos impactos provenientes da exploração de jazidas naturais de agregados para a 

construção; 

ü Incentivos de parcerias para captação, reciclagem e reutilização dos RCC; 

ü Geração de emprego e renda; 

ü Incentivo à redução da geração de resíduos nas atividades construtivas. 

Denota-se das palavras de Pinto (2005) que é imprescindível o desenvolvimento de 

ações e políticas locais que propiciem e incentivem a reciclagem e reutilização dos resíduos 

gerados nas atividades de construção, reforma e demolição, para que os impactos ambientais 

sejam minimizados e favoreçam uma melhor qualidade de vida à população. 

 

1.5 AS PERDAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Alguns anos atrás não havia quaisquer indicadores das ocorrências de perdas na 

construção civil e pouco se conhecia sobre a intensidade da geração de RCC, senão a 

freqüência com que iam formando-se montanhas de entulhos nas áreas urbanas (PINTO, 

1999). 

No Brasil, as informações atualmente disponíveis permitem confirmar a significância 

das perdas da construção e estimar a quantidade gerada de RCC, demonstrando sua 

supremacia na composição dos RSU em cidade de médio e grande porte. 

A geração de resíduos da construção civil esta intimamente ligada com a parcela do 

excesso de consumo de materiais nos canteiros de obras (SOUZA, 2004). Ao se comparar a 

Quantidade de Material Teoricamente necessária – QMT com a Quantidade Realmente 

Utilizada – QMR, determina-se as perdas de materiais, conforme a seguinte expressão 

matemática: 

 

Perdas (%) = (((QMR-QMT)/QMT)*100)                                                                               (1) 

 

Essa quantidade de material utilizada em excesso pode ocorrer sob três diferentes 

formas: 
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ü Furto e/ou extravio: O que normalmente é um valor muito baixo em grandes 

empreendimentos os quais, normalmente, tem controle qualitativo e quantitativo dos 

materiais; 

ü Incorporação de materiais: Ocorre principalmente em materiais para moldagem em peças 

in loco nas obras tais como: peças de concreto armado e revestimentos argamassados; 

ü Resíduos da Construção Civil: O entulho se constitui no “lixo que sai”, ou seja, é a parcela 

mais visível das perdas de materiais. 

Praticamente todas as atividades da construção civil produzem perdas, sendo que boa 

parte é aproveitada na própria obra. Segue abaixo os principais critérios para classificar as 

perdas na construção civil (Tabela 02). 

 

Tabela 02 – Classificação das perdas no processo construtivo. 

Perdas Critérios 

De 
controle 

Inevitáveis 
São aquelas onde o investimento para a redução ultrapassa a economia 
gerada por ela, correspondendo assim a uma perda aceitável. 

Evitáveis 
É conseqüência de um processo de baixa qualidade, onde os recursos 
são empregados de forma inadequada. 

Por 
natureza 

Superprodução 
São aquelas que ocorrem quando é produzida uma quantidade maior que 
a necessária; por exemplo: produzir gesso em quantidade acima da 
consumida em um dia de trabalho. 

Substituição 
Ocorre quando é utilizado um material de desempenho superior ao 
necessário, como um concreto com resistência maior que a específica do 
projeto. 

Transporte 
Reflete-se em perdas de tempo, exemplo: grande distância entre o 
estoque e o guindaste; ou então perdas de materiais, por manuseio 
incorreto ou pelo uso de equipamentos de transporte inadequados. 

Procedimento 

Têm origem nas falhas de procedimento ou no não cumprimento destes. 
Além disso, estão relacionados com a falta de treinamento da mão-de-
obra, ineficiência dos métodos construtivos ou, então, à falta de 
detalhamento dos projetos. Como exemplo pode-se citar a quebra da 
alvenaria para passagem dos sistemas prediais. 

Estoque 

Ocorrem quando existe estoque excessivo, causado pela programação 
inadequada da entrega dos materiais ou erros no quantitativo físico da 
obra, gerando falta de local adequado para estoque. Também pode 
ocorrer quando o estoque é feito em condições inadequadas como, por 
exemplo, a armazenagem de areia diretamente sobre o solo. 

Elaboração de 
produtos 

defeituosos 

Essas perdas estão relacionadas com a falta de treinamento, materiais 
inadequados, problemas de planejamento ou falta de controle do 
processo construtivo. Causam redução do desempenho final ou 
retrabalho, com falhas em impermeabilizações ou erros em prumadas. 

Outras Englobam perdas por roubo, vandalismo, acidentes e outros. 
Fonte: Pucci, 2006. 
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Observa-se, então, que a disposição inadequada dos resíduos, além de ocasionar 

transtorno à população, demanda elevados investimentos financeiros e coloca a indústria da 

construção civil como centro das discussões na busca do desenvolvimento sustentável. 

 

1.6 USINAS DE RECICLAGEM DE RCC 

 

As usinas de reciclagem de entulho têm como objetivo transformar os RCC em 

agregados reciclados, podendo substituir a brita e a areia. Esses agregados podem ser 

utilizados em partes da construção civil que não tenham função estrutural. 

Estas usinas são instaladas em terrenos públicos localizados estrategicamente, 

cercados e dotados de pontos de aspersão de água, de forma a reduzir o excesso de poeira. 

Para evitar o impacto sonoro, as calhas dos britadores são revestidas de borracha e as 

pás-carregadeiras dispõem de silenciadores. 

Essas unidades recebem os resíduos transportados por caminhões e empresas coletoras 

de entulho, desde que apresentem materiais passíveis de reciclagem, tais como: vidro, metal, 

concretos, blocos, cerâmicas, etc. 

Ângulo et al. (2001) diz que a implantação das estações de reciclagem de entulhos 

pode proporcionar vários benefícios, tanto na realização de projetos de interesse da social e 

sanitário, quanto na preservação ambiental. Dentre estes benefícios, destacam-se: 

Econômico: Geração de renda e emprego, diminuição de gastos (na limpeza urbana, no 

tratamento de doenças, na redução de energia elétrica para gerar produtos a partir da matéria 

prima, no controle da poluição, na remediação de áreas degradadas e redução de custos com 

medidas mitigadoras). 

Social: Prevenção contra vetores de doenças endêmicas, inclusão e interação social, e a 

educação ambiental. 

Ambiental: Ambientes mais limpos e salubres, preservação dos recursos naturais, redução e 

diminuição de impactos ambientais. 

De acordo com a SLU (2011), as principais etapas do processo de reciclagem de 

entulho, são: 

ü Recepção: O material é inspecionado na portaria para verificar sua composição e o grau 

de contaminação. O material aceito é classificado em: 

Classe A: São resíduos de peças fabricadas com concreto (lajes, pilares, blocos, 

pavimentação), argamassas, fibrocimento e pedras ornamentais sem a presença de impurezas. 

Esses materiais são destinados à preparação de argamassa e concreto não estrutural, utilizados 
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na fabricação de bloquetes para calçamento, blocos de vedação, guias para meio-fio, entre 

outros. 

Classe B: Apresentam resíduos predominantemente cerâmicos, por exemplo: tijolos, telhas e 

azulejos. Servem de base e sub-base de pavimentação de vias, drenos, camadas drenantes e 

material de enchimento. A parcela rejeitada pela inspeção é destinada ao aterro sanitário. 

ü Seleção: Os materiais recicláveis são separados manualmente dos rejeitos que, se forem 

recicláveis ou reaproveitáveis, são devidamente destinados. 

ü Operação de Britagem: Os resíduos são levados por uma pá-carregadeira até o vibrador 

de impacto e, por gravidade, seguem para a calha simples e ao transportador de correia. 

Após a britabem, há eliminação de pequenas partículas metálicas ferruginosas pela ação 

de um eletroímã sobre o material reciclado conduzido pelo transportador de correia. 

ü Estocagem em Pilhas: O material reciclado é acumulado sob o transportador de correia. 

ü Expedição: É feita com auxilio de pá-carregadeira, dispondo o material em veículos 

apropriados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Ji-Paraná está localizado na região central do estado de Rondônia com 

latitude de 10º53’7’’ sul e longitude de 61º57’6’’ oeste, situado na bacia hidrográfica do Rio 

Machado (figura 03). 

 

 
 

Figura 03. Localização do município de Ji-Paraná, Rondônia.  
Fonte: Leonardo Rosa Andrade. Setembro de 2011. 
 

 A cidade apresenta uma área territorial de 6.896,782 km² representando 2,9% da área 

do estado. Segundo o Senso realizado pelo IBGE (2010) o município tem uma população de 

116.587 habitantes, sendo 89,93% concentrada na zona urbana e os outros 10,07% na zona 

rural. 

 A área de estudo em questão é compreendida pela zona urbana do município e abrange 

até as regiões periféricas da cidade. 

 

2.1.1 Aspectos físicos da região 

 

O clima na região de Ji-paraná é predominantemente tropical, úmido e quente durante 
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o ano, com insignificante amplitude térmica anual e notável durante o período diurno, 

especialmente no inverno (SEDAM, 2011). 

Conforme a classificação de Köppen, o estado de Rondônia possui um clima do tipo 

Aw – Clima Tropical Chuvoso, e um período seco bem definido durante a estação de inverno. 

A média anual da precipitação pluvial varia entre 1.400 a 2.500 mm/ano, e a média anual da 

temperatura do ar entre 24 e 26 ºC (SEDAM 2011). 

Nos meses de junho, julho e agosto o estado encontra-se sobre influência de 

anticiclones que se formam nas altitudes do continente e atravessam a Cordilheira dos Andes 

e se intensificam na região sul do país. Estes se deslocam à região amazônica, causando o 

fenômeno denominado de “friagem”. 

De acordo com Leite (2004) os solos da bacia do Rio Machado apresentam uma 

distribuição espacial bastante heterogenia, com áreas onde predominam solos muitos arenosos 

(pobres em cations) e “manchas” isoladas de solos com maiores teores de argilas (rico em 

cátions). 

Conforme o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentado – PTDRS (2007), 

os solos encontrados na região são na grande parte compostos por latossolos e argissolos. Os 

latossolos são solos bem intemperizados, ou seja, bem desenvolvidos: solos profundos (de 1 a 

2 metros) ou muito profundos (mais de 2 metros), bem drenados e com pouca diversidade de 

cor e textura. Apresentam maiores resistências aos processos erosivos e, de maneira geral, são 

solos com baixa fertilidade sendo necessária correção e adubação, exceto o latossolo 

vermelho com fertilidade natural. 

O relevo na região ji-paranaense é composto basicamente por planícies e planaltos 

baixos e rochas de embasamento cristalino e altitude media variando entre 200 a 300 metros 

do nível do mar (PTDRS, 2007). 

A vegetação apresentada na região representa a transição entre os biomas cerrado e 

floresta amazônica, com maior parte do tipo Ombrófila Aberta e Ombrófila Densa. Isso 

significa, de forma mais simplificada, a presença de floresta tropical (LEITE, 2004). 

Conforme Zimpel Neto (2009) a hidrografia da região é constituída pela bacia do Rio 

Machado. Os maiores rios que compõem sua hidrografia são o Urupá e o Machado, estes por 

sua vez abrangem uma superfície de aproximadamente 92.500 km², atravessando o estado 

sentido sudoeste-norte, sendo o mais extenso do estado. 

A bacia do Rio Machado apresenta um regime hidrográfico como muitos outros rios 

da região. No período de cheia, de Dezembro a Maio, as áreas localizadas próximas as 
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margens costumam ser alagadas e no período de seca, de Junho a Agosto, o volume diminui, 

sendo possível andar em algumas partes por cima de pedras que chegam até a superfície. 

Na região existem ocorrências de diversos tipos de minerais não metálicos e metálicos. 

Entre os não metálicos destacam-se a areia e o granito. Nos metálicos predomina a ocorrência 

de ouro e manganês (PTDRS, 2007). 

 

2.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

De acordo com as características da presente pesquisa, esta foi classificada como uma 

pesquisa qualitativa já que tem por objetivo observar, interpretar, compreender e descrever 

quais ações que são tomadas para o gerenciamento e destinação dos RCC no município. 

Conforme Silva et al. (2001) a pesquisa qualitativa considera que há uma reação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação 

dos fenômenos e a atribuição de significados são básicos no processo de pesquisa qualitativa. 

O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-

chave. 

Com a finalidade de atingir os objetivos definidos para a pesquisa optou-se por três 

etapas: a pesquisa bibliográfica, o levantamento de dados e o estudo de caso. Logo, a 

metodologia constituiu-se da seguinte forma: 

 

2.2.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

Na pesquisa bibliográfica realizaram-se leituras de livros, dissertações, teses, jornais, 

periódicos, revistas, legislações, artigos de congresso sobre o assunto da pesquisa, sendo 

nacionais ou internacionais com devida importância.  

A revisão bibliográfica foi correlacionada aos seguintes assuntos: impactos 

ambientais; resíduos da construção civil; demolições; reformas; ampliações; legislação 

vigente sobre os RCC; destinação final; botas-foras; depósitos irregulares; áreas de transbordo 

e triagem de RCC; redução; reciclagem e reutilização. 

Os documentos foram obtidos por meio de bancos de dados da prefeitura do município 

Ji-Paraná, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Rondônia – 

CREA/RO, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT e do Departamento de Engenharia Ambiental – DEA. 
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Também foram solicitados ao CREA os dados referentes ao número de obras iniciadas 

nos últimos cinco anos, na expectativa de expor graficamente o possível crescimento do setor 

da construção civil no município. 

 

2.2.2 Pesquisa de Campo 

 

Na etapa referente à pesquisa de campo, foi feito o levantamento das principais áreas 

de depósitos de resíduos da construção civil e identificação de áreas de Botas-Foras e 

depósitos irregulares. E ainda, foi realizada a caracterização dos principais resíduos 

depositados nessas áreas e observado os impactos ambientais que eles podem causar. 

Também se realizou visitas na secretaria de obras da prefeitura, na secretaria de meio 

ambiente, no CREA de Ji-Paraná, nas empresas privadas que coletam os entulhos na cidade, 

nas áreas de bota-fora e depósitos irregulares, no aterro controlado do município e em 

algumas obras em andamento na cidade. 

Todas as visitas realizadas foram com o objetivo de estudar as áreas com maiores 

incidências de bota-fora ou depósitos irregulares e também a identificação dos principais 

resíduos encontrados nestas áreas, bem como os danos ambientais causados no entorno. 

Nas visitas junto à secretaria de obras e nas empresas de disk entulhos, foi aplicado um 

questionário semi-estruturado a fim de descobrir qual o cenário da cidade quanto ao 

gerenciamento e disposição final dos resíduos da construção civil na cidade. 

Segundo a revista Em Tese (2005) as entrevistas semi-estruturadas combinam 

perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele 

o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. 

Este tipo de entrevista é muito utilizado quando não se dispõe de muito tempo e 

deseja-se delimitar o volume de informações, obtendo assim um direcionamento maior para o 

tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados (EM TESE, 2005). 

 

2.2.3 Estudo de Caso 

 

Para etapa referente ao estudo de caso, foi realizado um registro fotográfico das 

principais áreas onde se depositavam esses tipos resíduos, objetivando posteriormente, uma 

análise visual dos impactos ambientais causados e mostrar a forma com que tais materiais 

vêm sendo tratados. 



 
 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir do numero de obras registradas no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA de Rondônia, entre os anos de 2006 e 2010, pode-se 

observar o crescimento do setor da construção civil no estado (gráfico 01). 

 

Gráfico 01: Quantidade de ART's do setor da construção civil registradas em Rondônia. 

 
Fonte: CREA – RO, Novembro de 2011. 

 

O termo ART – anotação de responsabilidade técnica, é um contrato formado entre o 

profissional e o cliente para a execução de uma obra ou prestação de serviços que fica 

registrado no CREA local (CREA/PR, 2011). 

Conforme mostra o gráfico 02, houve um constante aumento no numero de obras 

registradas no CREA/RO nos últimos anos. Esse crescimento pode estar associado ao fato de 

que com estabilização da economia brasileira e investimentos em programas habitacionais, 

houve um aquecimento no setor da construção civil que reflete diretamente no numero de 

obras registradas. 

 Outro fator que pode estar relacionado ao aumento de obras registradas é que através 

do processo de implantação das usinas hidroelétricas no Rio Madeira, houve um aumento a 

população do estado advindo de pessoas de outras regiões do país, que conseqüentemente, 

pode ter aumentado a construção de residências, prédios e residenciais.
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Gráfico 02 - Total de ART's do setor da construção civil registradas em Rondônia. 

 
Fonte: CREA – RO, Novembro de 2011. 

 

Os gráficos mostram apenas obras registradas, entretanto, muitas vezes em pequenas 

reformas e ampliações de residências, o proprietário opta por não contratar um profissional da 

área. Esse fato acaba por não registrar o serviço no CREA local e se pressupõe que tal 

crescimento seja ainda bem maior. 

 

3.1 ENTREVISTAS 

 

Na realização das entrevistas semi-estruturadas com os representantes das empresas 

privadas que coletam a maioria dos RCC no município. Não foi possível realizá-las, pois os 

representantes não se dispuseram a falar. 

Segundo o sujeito A da secretaria de obras do município, esse receio em ceder 

informações é por que a maior parte dessas empresas compra terrenos para depositar entulho, 

e sem nenhum tipo de gerenciamento e manejo despejam várias e várias toneladas de RCC 

diariamente. Este fato gera desconfiança e explica o receio em prestar informações. 

 

3.1.1 A secretaria de obras 

 

Em visita junto à secretaria de obras do município, buscou-se verificar quais as 

medidas que estão sendo tomadas para o controle e gerenciamento dos RCC.  
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Conforme Sujeito B da secretaria de obras, a prefeitura não realiza o gerenciamento 

adequado dos RCCs devido à falta de estrutura e não possui registros específicos de coleta e 

destinação final dos RCC. É importante ressaltar que os veículos que recolhem os RCC são 

utilizados para diversas atividades, como por exemplo, a limpeza de ruas e terrenos e coleta 

de podas de arvores. 

O sujeito B ainda explica que a maioria dos RCC é coletada por empresas privadas. 

Apenas uma pequena parte desse resíduo é depositada no aterro controlado da cidade. No 

entanto, ele ressalva que boa parte desses resíduos é reaproveitada ou vendida para outros 

fins. 

 Em relação à quantidade e as características dos veículos utilizados para a coleta, o 

sujeito B afirma que a prefeitura dispõe de 02 caminhões truck basculante com capacidade de 

09 toneladas. Cada caminhão realiza em média 10 viagens por mês, variando entre 80 a 90 

toneladas de vários tipos de resíduos sólidos, entre eles, os oriundos da construção civil. 

Como mencionado anteriormente, nem todos os resíduos coletados são originados das 

atividades construtivas, porém boa parte do volume é constituída de RCC. Conforme o sujeito 

B, fica difícil estimar qual a porcentagem de entulhos recolhida, por que com a intensificação 

das chuvas no inverno, se diminui consideravelmente as atividades construtivas na cidade. No 

entanto, a falta de gerenciamento agrava o problema ainda mais, uma vez que o acumulo 

desse resíduo acaba contribuindo para intensificar o impacto ambiental. 

 Sobre a destinação dada aos RCC coletados, o sujeito B afirmou que a maior parte é 

utilizada para tampar buracos em algumas ruas da cidade. Já as podas de arvores são 

depositadas em uma área no centro de zoonoses e o restante destina-se ao aterro controlado do 

município. 

 Em relação aos principais tipos de RCC coletados, o sujeito B diz que o material 

coletado é bastante variado como: madeiras, pedras, pedregulhos, tijolo, ferro, vidro, areia etc. 

 Em relação à origem dos RCC coletados, o sujeito B ressalva que a maior parte 

provém de reformas e ampliações térreas. Outra parte considerável é oriunda da construção de 

residências. Porém, a limpeza de terrenos baldios é o principal problema, já que o descaso por 

parte do proprietário torna a área propícia ao deposito de diversos tipos de resíduos, inclusive 

os da construção civil. 

A coleta de resíduos da construção de prédios e coletas industriais quase não é 

requisitada, pois os mesmos, geralmente utilizam empresas privadas. 
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Percebe-se que a prefeitura não tem um gerenciamento adequado dos RCC conforme 

estabelecido na legislação devido, principalmente, à ausência de políticas públicas que não 

priorizam o problema. 

Conforme observado, o município tem passado por um processo acelerado de 

desenvolvimento urbano, contudo, fica evidente a ineficiência na gestão dos RCC a qualidade 

de vida da população. 

 

3.1.2 A população 

 

Na visita junto às áreas de bota-foras 01 e 02, foram realizadas entrevistas com a 

população no entorno para saber quais os impactos causados pelos RCC. O número de 

entrevistas foram 08, sendo 04 no bota-fora 01 e 04 no bota-fora 02. 

Foi relatado nas entrevistas que a área do bota-fora 01 vem sendo utilizada como 

depósito de RCC há 8 meses, enquanto que no bota-fora 02 a cerca de 2 anos. Segundo os 

entrevistados, o terreno dos dois bota-foras é de propriedade particular. 

Todos os moradores que participaram das entrevistas, responderam que se sentem 

afetados pelo depósito de RCC naquela região. Os principais impactos relatados são: Poluição 

visual e sonora, desvalorização dos terrenos, Custos com aterragem, proliferação de vetores e 

falta de higiene na área. 

De igual maneira, os entrevistados responderam que os RCC deveriam ser depositados 

em uma área apropriada, longe da zona urbana da cidade. 

Com relação a houve incidência de animais na área, 7 responderam que sim, 

principalmente roedores e insetos e 1 respondeu que não. 

Em relação às doenças endêmicas que de alguma forma pode estar relacionada com o 

deposito de RCC, os entrevistados responderam que no período chuvoso na região, percebe-se 

que há um aumento no número de casos de dengue, que indiretamente pode estar 

correlacionada com o acúmulo de RCC nas áreas de bota-fora. 

Esta correlação se deve pelo fato de que com a chegada do inverno amazônico, há a 

intensificação das chuvas e conseqüentemente o acúmulo de água nos resíduos. A água parada 

favorece a criação e proliferação do mosquito Aedis aegypti, que é o mosquito transmissor do 

vírus da dengue. 

A principal medida utilizada como prevenção é a limpeza da do terreno. Porém, com o 

deposito de RCC no bota-fora prejudica o entorno, tornando o ambiente sujo e poluído. 
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Ressalta-se que muitas vezes ao invés do paciente procurar um hospital para o 

diagnóstico e tratamento, a pessoa se automedica por conhecer os sintomas e saber quais os 

possíveis medicamentos para o tratamento. Este fato gera imprecisão nos dados do real 

número de casos de dengue divulgados pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, o que 

impede de se saber se realmente houve um aumento no número de casos de dengue antes e 

depois do deposito de RCC nessas áreas de bota-foras. 

A principal medida utilizada como prevenção é a limpeza da do terreno. Porém, com o 

deposito de RCC no bota-fora prejudica o entorno, tornando o ambiente sujo e poluído. 

 Os moradores afirmam que até o momento, não houve iniciativas por parte das 

autoridades competentes para minimizar os impactos ambientais causados pelo inadequado 

depósito de RCC na área. 

 Conforme relato dos entrevistados já foi denunciado perante as autoridades 

competentes a existência do bota-fora 02, que tem um elevado volume de resíduos. Porém, até 

o momento nenhuma medida por parte do poder público foi tomada. De acordo com os relatos 

dos entrevistados, eles se sentem muitas vezes excluídos da sociedade pela ausência de 

iniciativas públicas que solucionem o problema. 

Nota-se que as áreas dos bota-foras, na maioria das vezes são de propriedade particular 

e localizada em zonas periféricas da cidade. Além disso, o crescimento urbano desordenado 

em áreas impróprias para habitação tem ocasionado vários problemas ambientais e sociais. 

 

3.1.3 Os Catadores 

 

Em visita ao aterro controlado do município, buscou-se verificar informações 

pertinentes ao tema proposto com o sujeito C, representante da cooperativa de catadores de 

materiais recicláveis. 

Conforme sujeito C, é baixa a quantidade de RCC depositada no aterro controlado do 

município. Segundo ele, são levadas de duas a três caçambas de RCC diariamente no local.  

 O sujeito C ressalva que são varias as empresas que utilizam a área do aterro para 

depositar entulho, e sendo que os principais materiais depositados são vidro, ferro e gesso. 

 De acordo com o sujeito C, o caminhão basculante da prefeitura deposita 1 vez por 

dia, diversos tipos resíduos coletados pela cidade, entre eles o da construção civil. Porém, a 

maioria desses resíduos é oriunda da limpeza urbana.  

 Conforme a resolução CONAMA 307, o aterro controlado municipal não é uma área 

adequada para o destino final dos RCC. Porém, com a ausência de opções para destinação 
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destes matérias, a área vem sendo utilizada como solução imediata para resolver o problema 

da destinação final dos RCC gerada no município.  

 

3.2 REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA ÁREA DE PESQUISA 

 

O registro fotográfico serviu de base para visualizar a situação atual do manejo dos 

RCC na área em estudo, assim como os impactos ambientais por eles causados. 

Na caracterização visual das áreas da pesquisa realizadas “in loco”, foram verificados 

como maiores atenuantes dos impactos negativos ao meio ambiente a quantidade de materiais 

procedentes da construção civil (figura 04). 

 

 
 

Figura 04. Deposição irregular de RCC na Avenida Brasil. Ji-Paraná, Rondônia. Setembro de 2011. 
Fonte: Autor. 
 

Um fato que chamou atenção foi o volume de resíduos depositados em locais 

inadequados, como em calçadas de ruas e avenidas de intenso tráfego de veículos (figuras 05). 

Estes materiais causam vários problemas no transito, obstruindo a passagem de pedestres 

pelas áreas de passeio, além do impacto visual negativo ao meio ambiente. 

Outras características observadas é que muitas obras registradas no CREA local 

também depositam esses materiais em calçadas, ruas e vias. Logo, percebe-se que há ausência 

ou ineficácia nas fiscalizações por parte das autoridades públicas. 
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Figura 05. Deposição de RCC na Rua Amazonas. Ji-Paraná, Rondônia. Setembro de 2011. 

Fonte: Autor. 

 

Visualizou-se também o acúmulo de resíduos em áreas próximas a margens de 

córregos, igarapés e rios (figura 06). Este fato intensifica o assoreamento nos corpos hídricos. 

 

 
 
Figura 06. Depósito irregular nas margens do rio Machado. Ji-Paraná, Rondônia. Agosto de 2011. 
Fonte: Autor. 
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Constatou-se também, uma grande quantidade de materiais passíveis de reciclagem ou 

reutilização, como: madeiras e ferragens, concretos, tijolos, cerâmicas, sacos de papelão e 

PVCs (figuras 07). 

Nota-se o desperdício de matérias que poderiam ser reaproveitados em outras partes da 

obra ou reciclados para outros fins.  

 

 
 

Figura 07. Deposição de ferragens na Avenida Brasil. Ji-Paraná, Rondônia. Setembro de 2011. 
Fonte: foto nº 25 do autor. 
 

Conforme Battistele et al. (2006) o reaproveitamento desse resíduo além de 

proporcionar melhorias significativas do ponto de vista ambiental (diminuindo a quantidade 

de RCC depositada em aterros, preservando os recursos naturais, impedindo a contaminação 

de novas áreas, reduzindo os custos com limpeza urbana), é uma alternativa  economicamente 

vantajosa de gerenciamento de resíduos, pois introduz no mercado um novo material com 

grande potencialidade de uso, transformando o entulho em matéria prima. 

Foram visualizadas muitas vigas e tábuas de madeira (figura 08). Com o 

reaproveitamento poderia reduzir o consumo e minimizar os impactos ambientais tanto da 

fase de extração até o destino final dessas madeiras. 
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Figura 08. Deposição de madeiras Rua Plácido de Castro. Ji-Paraná, Rondônia. Setembro de 2011. 
Fonte: Autor. 
 

 Foram encontrados também, vários tipos de resíduos próximos as áreas dos bota-foras, 

o que caracteriza a atração de outros resíduos no entorno da área (figura 09). 

 

 
 

Figura 09. Deposição próxima ao bota-fora 02, na Rua João Goulart. Ji-Paraná, Rondônia. Agosto de 
2011. Fonte: Autor. 
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Outro fato que chamou atenção foi a pouca quantidade de garrafas pets e latas de 

refrigerantes e cervejas junto aos RCC (Figura 10). Isso pode ser explicado pela presença de 

catadores de materiais recicláveis que coletam esses resíduos para venderem a empresas de 

reciclagem. 

 

 
 

Figura 10. Depósito irregular na Avenida Ji-Paraná. Ji-Paraná, Rondônia. Agosto de 2011. 
Fonte: Autor. 
 

Com base no registro fotográfico foi possível construir a tabela 02, que é baseada nos 

resíduos encontrados na cidade de Ji-Paraná, no período de julho a outubro de 2011. 

 

Tabela 02 – Principais tipos de resíduos encontrados em bota-foras e depósitos irregulares no 

município de Ji-Paraná/RO. 

Resíduos Características 

Concretos Desperdiçado na fase de execução da obra. 

Tijolos Material utilizado na estrutura da alvenaria 

Areias e solos Resultante de escavações, demolição ou material espalhado na obra. 

Telhas Material utilizado na cobertura da estrutura. 

Cerâmicas Azulejos, louças e ladrilhos utilizados para revestimentos. 

Madeiras Utilizado como caixarias para receber o concreto. 

Plásticos Material PVC, tubulações e forros. 
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Vidros Proveniente da fase de acabamento. 

Gesso Utilizados para revestimentos. 

Pedras Fragmentos de rochas ainda em uso ou que fizera parte do concreto. 

Embalagens Oriundas de materiais de construção como tintas, rolos, azulejos, 

sacos de cimento e caixas de papelão. 

Latas Provenientes de tintas, solventes e impermeabilizantes. 

Fonte: desenvolvida pelo autor, 2011. 

 

Na realização da pesquisa de campo, foi possível visualizar a intensidade e a extensão 

dos problemas gerados pela deposição irregular dos RCC, além dos principais impactos 

ambientais causados ao meio ambiente e a população que está inserida nele. 

 

3.2.1 Áreas de bota-foras 

 

Através do registro fotográfico realizado na caracterização visual, foram identificadas 

três áreas de bota-foras ativas utilizadas como depósitos de resíduos procedentes das 

atividades construtivas (figura 11). 

 

 
 

Figura 11. Áreas dos bota-foras 01, 02 e 03. Ji-Paraná, Rondônia. 
Fonte: Leonardo Rosa Andrade. Setembro de 2011. 
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A primeira área de bota-fora está localizada entre as Ruas Seis de Maio e Rio Tapajós 

no bairro Dom Bosco. Já o segundo bota-fora localiza-se na Rua Plácido de Castro, no bairro 

Riachuelo. O terceiro encontra-se na Avenida Nazaré (conhecida como Linha 94), no bairro 

Jorge Teixeira. 

Como observado na figura 11, o bota-fora 01 está próximo às áreas verdes e não tão 

distante do centro da cidade. No local foram encontrados diversos tipos de materiais 

provenientes da construção civil além de podas de arvores e alguns volumosos (figura 12). 

 

 
 

Figura 12. Área do bota-fora 01 na Rua Seis de Maio. Ji-Paraná, Rondônia. Agosto de 2011. 
Fonte: Autor. 
 

 No bota-fora 02 também foram encontrados diversos tipos de materiais procedentes 

das atividades construtivas, além de podas de árvores, volumosos e lixo doméstico. Porém, o 

principal destaque é o volume de resíduos depositados no local (figura 13). 
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Figura 13. Área do bota-fora 02 na Rua Plácido de Castro. Ji-Paraná, Rondônia. Agosto de 2011. 
Fonte: Autor. 
 

Na área foram encontrados materiais procedentes da construção civil como: concretos; 

tijolos; madeiras; ferros; gessos; pedras; pedregulhos; ferragens; PVCs; areias e volumosos 

(figura 14). 

 

 
 

Figura 14. Área do bota-fora 02 na Rua Plácido de Castro. Ji-Paraná, Rondônia. Agosto de 2011. 
Fonte: Autor. 
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Como a figura (15), diferentemente dos outros dois bota-foras o terceiro está 

localizado em uma região periférica da cidade, onde a concentração populacional é baixa. 

 

 
 
Figura 15. Área do bota-fora 03 na Avenida Nazaré. Ji-Paraná, Rondônia. Agosto de 2011. 
Fonte: Leonardo Rosa Andrade. Setembro de 2011. 
 

A área do bota-fora 03 também é de propriedade particular e utilizada como deposito 

de entulho por empresas privadas que recolhem esse material. Percebe-se que o volume 

depositado é bem menor do que nos outros dois bota-foras, porém foram encontradas as 

maiores variedades de RCC nessa área. 

Os principais resíduos encontrados foram: tijolos; gessos; cerâmicas; concretos; 

madeiras; ferros; pedras; ferragens; telhas; plásticos; pedregulhos; PVCs; areias; embalagens 

e volumosos (figura 16).  
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Figura 16. Área do bota-fora 03 na Avenida Nazaré. Ji-Paraná, Rondônia. Agosto de 2011. 
Fonte: Autor. 

 

 Na caracterização visual pode-se concluir que em todas as três áreas de bota-foras, não 

há nenhum tipo de controle dos resíduos que ali são depositados e também nenhuma 

demonstração de preocupação com os impactos ambientais que os RCC podem causar ao 

meio ambiente. 

 Logo, se observa que tais resíduos são depositados irregularmente para satisfazer a 

necessidade de áreas para o despejo desses entulhos. Também se observou que os resíduos são 

depositados intensivamente em solos muitas vezes desprotegidos e que a demanda de serviços 

de coleta de entulhos no município está associada diretamente com o impacto ambiental 

causado na área. 

 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir da analise dos gráficos percebe-se que o setor da construção civil vem 

crescendo constantemente a cada ano. Com a pesquisa de campo, observou-se que as 

principais fontes geradoras de resíduos da construção civil no município de Ji-Paraná são 

procedentes de reformas e ampliações de construções, muitas vezes informais. 



50 
 

 

Entretanto, a construção de novos residenciais e loteamento de novos conjuntos 

habitacionais vêm constantemente movimentando o mercado imobiliário da região e tem 

contribuído cada vez mais para o aumento do volume de RCC gerados. Contudo, através de 

algumas visitas realizadas em obras legalizadas, pode-se observar que o reaproveitamento de 

resíduos é consideravelmente maior do que em obras informais, onde muitas vezes, os 

resíduos são depositados em calçadas e ruas. 

Na pesquisa de campo, também se observou que não há empresas ou usinas que 

reciclam esse tipo de material e que apesar disso há reaproveitamento, porém, é muito abaixo 

do montante gerado. 

Pode-se notar também que há grande desperdício de RCC nas obras. Este fato pode ser 

identificado com facilidade ao se observar o volume de resíduos que é depositado diariamente 

nos bota-foras da cidade.  

Logo, fica cada vez mais concretizada a idéia de que a cada três residências 

construídas, mais uma poderia ser construída com o desperdício de resíduos das suas próprias 

obras (JOSÉ, 2008). 

Quanto à disposição dos RCC, pode-se verificar que a maior parte dos mesmos é 

recolhida por empresas coletoras particulares, e posteriormente depositada em áreas de bota-

foras no perímetro urbano da cidade. A pesquisa de campo permitiu constatar que há vários 

depósitos irregulares espalhados por toda a cidade, localizados principalmente em terrenos 

baldios, ruas, calçadas e áreas próximas às margens de rios e córregos. 

Em relação aos depósitos irregulares não foi possível mapeá-los por que o volume é 

consideravelmente menor do que em áreas de bota-foras e estão em constantes mudanças, seja 

pelo transporte dos resíduos para outras áreas ou ainda pela ação da natureza com o 

crescimento da vegetação na área. 

Com base nas duas fases deste estudo (pesquisa bibliográfica e de campo), nota-se a 

falta de estrutura e gerenciamento que a administração municipal local demonstra quanto aos 

problemas gerados pelos RCC no ambiente urbano. Na maioria das vezes são adotadas 

medidas emergenciais, caracterizando uma gestão reativa ao problema, proporcionando 

elevados custos na manutenção deste procedimento e que não impede os impactos ambientais 

decorrentes da simples deposição e movimentação destes materiais. 

Para uma gestão eficiente é necessário também a conscientização dos construtores na 

separação e reciclagem dos resíduos no próprio canteiro de obras, o que possibilita sua 

reutilização, minimizando os impactos ambientais decorrentes da disposição inadequada. 
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Vale ressaltar que os dispositivos legais e técnicos estão ao alcance de todos, contudo 

cabe aos gestores públicos a fiscalização na obras (muitas vezes irregulares) e também 

políticas públicas voltadas para preservação do meio ambiente e melhor qualidade de vida da 

população. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através da realização da presente pesquisa, percebe-se que no município de Ji-Paraná, 

os resíduos da construção civil são muitas vezes descartados sem qualquer tipo de 

gerenciamento ou controle e posteriormente depositados em áreas impróprias, degradando o 

meio ambiente e afetando todo o entorno. 

Este fato ocorre também em muitos municípios brasileiros de médio e grande porte, 

onde o saneamento e a educação ambiental são deixados de lado para priorizar questões mais 

táteis, imediatistas e visíveis a população como investimentos em pavimentação, segurança e 

saúde. 

Após a análise visual em campo, pode-se concluir que a cidade não está estruturada 

adequadamente para o gerenciamento do grande volume de RCC gerados e depositados 

diariamente muitas vezes em áreas de bota-fora e áreas irregulares. Porém, a adoção de 

medidas mitigadoras e preventivas que objetivem a conscientização ambiental tanto do poder 

público local e da sociedade quanto das empresas privadas que coletam os RCCs, pode 

contribuir na eficiência da gestão desses resíduos. 

A realização de cursos de capacitação profissional nos canteiros de obras seria uma 

alternativa para conseguir a conscientização ambiental do empregado, de modo a reduzir o 

desperdício e reaproveitar os RCC em outras partes da obra. No entanto, precisa-se fazer um 

trabalho de conscientização, mostrando que investir na formação da mão-de-obra, além de 

reduzir o desperdício pode reverter numa melhoria do produto final e facilitar a administração 

do empreendimento. 

Outra medida seria a intensificação das fiscalizações e das ações do poder público 

local voltadas para a educação ambiental da população, punição aos infratores e para 

reciclagem desses resíduos. 

Apesar construção de usinas de reciclagem e reaproveitamento dos resíduos da 

construção civil ser a solução mais favorável para a minimização dos impactos ambientais e 

deposições irregulares e clandestinas de entulho, é necessário considerar que este resultado é 

fruto de um processo lento e gradativo que possa exigir, da administração pública local, 
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iniciativas como conseqüência do crescimento econômico, estrutural e populacional da 

cidade, que tantos impactos causam ao meio ambiente e a qualidade de vida da população. 

Uma alternativa para longo prazo seria o plano integrado de gerenciamento de RCC, 

elaborado pela RECESA em 2008 e compreende as características encontradas no município. 
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ANEXO A 

Plano integrado de gerenciamento de RCC. 

 

O plano integrado de gerenciamento de RCC, conforme estabelecido pela Resolução 

CONAMA 307, é um importante instrumento de gestão para superação de graves problemas 

ambientais, ao definir responsabilidades e deveres do poder público e da sociedade em geral. 

Logo, cabe ao município assumir a solução para o problema de destinação dos resíduos 

gerados. O plano integrado compõe-se de duas fases: 

1ª fase – Programa municipal. 

Ao poder público compete promover a cidade de uma rede de locais adequados para a 

recepção dos resíduos provenientes dos pequenos transportadores e geradores, de modo que 

esses possam assumir suas responsabilidades na destinação correta dos resíduos da construção 

civil e objetos volumosos decorrentes de sua própria atividade. 

 Então, fica de total responsabilidade ao poder público a coleta dos materiais 

depositados nesses locais e sua correta destinação final. Essa rede de pontos de entrega 

voluntária deverá ser atribuída de forma a atender  toda a área urbanizada, sendo que o 

critério preferencial para sua distribuição espacial são as bacias hidrográficas inseridas na 

cidade. 

 Para definição do local adequado de implantação desses equipamentos públicos deve-

se considerar a titularidade do terreno, preferencialmente público (ou em áreas privadas 

formalmente cedidas à administração municipal), incorporar fluxos já reconhecidos para os 

resíduos sem alterá-los, fazendo-se com que as novas unidades se instalem próximas as atuais 

disposições irregulares, ou em vizinhança imediata. 

 Os pontos de entrega voluntaria devem ser divulgados entre a população da redondeza 

(geradora potencial de RCC), bem como aos transportadores desses resíduos. A concentração 

de pequenos volumes os pontos de entrega permite maior eficiência à sua remoção adequada, 

com o estabelecimento de circuitos de coleta pela administração pública. 

 As unidades de entrega voluntária, conhecidas como Unidades de Recebimentos de 

Pequenos Volumes – URPV compreendem instalações simplificadas constituídas por: terreno 

cercado (área de 400 m²), dotado de ponto de água e energia elétrica; instalações de apoio 

simplificadas (guarita e banheiro); caçambas estacionárias para a descarga do material e dois 

pátios separados  por uma contenção com 90 cm de altura. 
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 Tais unidades têm por finalidade receber resíduos de construção, podas e outros 

objetos volumosos (móveis, eletrodomésticos, etc.), que são separados de acordo com sua 

natureza. 

 Dessa forma, essas unidades contribuem para racionalizar a remoção e 

reaproveitamento dos resíduos, servindo como postos de entrega voluntária de materiais de 

coleta seletiva, efetuada pela população e do material coletado pelos carroceiros, 

principalmente o entulho. Servem também como ponto de referência e contato com os 

carroceiros da região, onde se encontram instaladas, que se constituem nos principais usuários 

dessas unidades. 

 A implantação dos pontos de entrega deve ser acompanhada de ações de recuperação 

dos locais de disposições irregulares presentes na bacia hidrográfica, possibilitando o resgate 

da qualidade ambiental e urbana. Para sustentabilidade dessas ações elas devem ser 

acompanhadas de programa de comunicação voltado à promoção de informação concentrada, 

seguida de fiscalização constante, com vistas a alteração de cultura e à adesão de todos ao 

compromisso com o correto descarte e destinação dos resíduos. 

 Por fim, com o intuito de auxiliar no gerenciamento dos resíduos da construção civil e 

volumosos o poder público pode fazer parcerias com as cooperativas e carroceiros que 

coletam esses resíduos, trazendo assim, resultados positivos no âmbito da limpeza urbana. 

2ª fase – Projetos de gerenciamento de RCC. 

A elaboração de projetos de gerenciamento de RCC é obrigatória para os grandes 

geradores de resíduos, que devem implantá-los nos canteiros das obras. Para viabilizar esses 

projetos é imprescindível que o município disponha de uma rede de serviços agregando todos 

os elos da cadeia operativa relacionada ao transporte, manejo, transformação e disposição 

final dos grandes volumes dos resíduos da construção civil. 

 Além dos serviços, inclui também, as instalações físicas para a realização das diversas 

operações, viabilizando aos agentes de maior porte o exercício de suas responsabilidades com 

relação aos seus resíduos. Caracteriza-se como um conjunto de atividades regulamentado pelo 

poder público municipal. 

 A destinação a ser dada aos RCC deve priorizar as soluções de reutilização e 

reciclagem ou, quando inevitável, adotar a alternativa do Aterro de Resíduos da Construção 

Civil indicado na resolução 307 do CONAMA e normatização pela ABNT. NBR – 15113. 

Esse novo tipo de aterro poderá ser executado em duas hipóteses: ou para a correção do nível 

de terrenos, visando a ocupação futura dos mesmos (disposição definitiva); ou para reservação 
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(disposição temporária) dos resíduos de concretos, alvenarias, argamassas, asfalto de 

pavimentação e de solos limpos, visando ao seu aproveitamento futuro. 

 As áreas para manejo dos grandes volumes, conhecidas como Áreas de Triagem e 

Transbordo – ATT devem ser operadas preferencialmente, por agentes privados, ou 

responsáveis pela geração e coleta da maior parte dos resíduos. É importante o 

estabelecimento de parcerias de entidades de representação de empresas coletoras e 

construtoras eventualmente existentes, para a constituição de uma estrutura de gestão 

compartilhada. 

 Na possibilidade de formação de parcerias, é conveniente incentivar a ação direta dos 

agentes privados, seja por meio de uma mera regulamentação da atividade ou pela realização 

de licitação para a operação de áreas públicas para triagem, transbordo, reciclagem e/ou 

reservação de resíduos da construção provenientes da coleta pública corretiva, com 

possibilidade de recepção dos resíduos de origem privada. Para que sejam criadas condições 

mais favoráveis a transição dos agentes privados para o novo sistema, a administração 

municipal pode introduzir ações incentivadoras, tais como: 

ü Facilitar o acesso a alternativas tecnológicas adequadas para a destinação dos resíduos 

mais problemáticos; 

ü Criar a obrigatoriedade de consumo de agregados resultantes da adequada reciclagem de 

RCC em determinados tipos de obras públicas; 

ü Fornecer apoio na obtenção de financiamentos para incentivos nas áreas de operação. 

A consolidação de novas áreas pressupõe o exercício da fiscalização rigorosa do 

sistema – condição importante para a municipalidade atingir progressivamente suas metas: 

eliminar os bota-foras; coibir a presença de coletores irregulares e descompromissados com o 

sistema; disciplinar a ação dos geradores e garantir o uso adequado dos equipamentos de 

coleta e das instalações de apoio. 

 Quando afirmarmos que um pedaço de madeira, de telha, um bloco de cimento ou um 

tijolo são resíduos da construção civil, estamos reforçando a idéia de que eles não têm mais 

valor e devem ser descartados. 

 No entanto, se esses materiais forem coletados e tratados de acordo com suas 

características, eles poderão ser reutilizados ou reciclados ao invés de descartados. Pode-se 

dizer que, ao se tratar esses materiais de forma diferenciada, estamos agregando valor a eles e 

os introduzido novamente na cadeia da indústria da construção civil. 
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ANEXO B 

Entrevistas com a população de entorno das áreas de bota-foras 01 e 02. 

 

1. Dados gerais: (nome; idade; sexo e nível escolar)? 

2. Quanto tempo reside no local? 

3. Há quanto tempo essa área vem sendo utilizada como deposito de entulhos? 

4. Você saberia dizer se a área utilizada como bota-fora é particular?  

5. De que maneira você é afetado (a)? Sugestões: custos com terraplanagem; 

desvalorização do terreno; poluição sonora, visual e do solo; proliferação de vetores; 

incidência de doenças endêmicas. 

6. Qual sua opinião sobre os depósitos de entulho nessa área? Você acredita que esses 

resíduos contribuem para incidência de doenças? 

7. Já houve casos de casos de doenças endêmicas em sua família? Quais as medidas que 

vem sendo tomadas para prevenir a incidência de doenças? 

8. Quais as iniciativas por parte das autoridades competentes a fim de minimizar os 

impactos ambientais causados? 

9. Você considera esse local adequado para deposito de entulhos? Se não. Já foi realizada 

denuncias quanto à utilização da área como bota-fora? Quais os resultados? 
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ANEXO C 

Entrevistas que seriam realizadas nas empresas coletoras particulares. 

 

1. Dados da empresa. ex: nome; quantidade de veículos e funcionários, etc.? 

2. Há algum gerenciamento? 

3. Dos resíduos coletados, qual a estimada porcentagem média de resíduos procedentes 

da construção civil? 

4. Qual o peso médio que cada caçamba coleta? 

5. Qual a quantidade média de caçambas de coleta utilizadas por mês? 

6. Qual o destino final desses resíduos? 

7. Foi realizado algum tipo de estudo na àrea onde esses residuos são depositados? 

8. Há outros locais onde esses resíduos são depositados? 

9. Há alguma forma de reaproveitamento desse resíduo? Ex: venda ou beneficiamento. 

Se não é reaproveitado, o que é feito com ele? 

10. Quais os principais tipos característicos de resíduos coletados na obra? Ex: madeira, 

pedregulho, tijolo, etc. 

11. Das quantidades médias de caçambas coletadas por mês quais as origens dos resíduos 

coletados conforme a tabela abaixo? 

Tabela 1 - Origens dos resíduos  
 Informações Município – Ji-Paraná/RO 
Execução de reformas e ampliações térreas   
Construção de residências térreas   
Construção de prédios multipiso   
Limpeza de terrenos   
Coletas em indústrias ou outros serviços  
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ANEXO D 

Entrevistas realizadas na secretaria de obras do município. 

 

1. Nome do entrevistado, ocupação e formação? 

2. A prefeitura coleta esse material? Como? Quantos veículos utilizados para a coleta? 

3. Quais as caracteristicas dos veículos utilizados para coleta? 

4. Quais as principais fontes de coleta? 

5. Qual a quantidade média coletada? 

6. Quais os principais tipos de RCC coletados? 

7. Onde é depositado o resíduo coletado? 

8. Há algum tipo de gerenciamento e controde dos RCC? 

9. Quais as medidas que estão sendo tomadas para o controle e gerenciamento dos RCC? 

10. Foi realizado algum tipo de estudo na àrea onde esses residuos são depositados? 

11. Há outros locais onde esses resíduos são depositados? 

Há alguma forma de reaproveitamento desse resíduo? Ex: venda ou beneficiamento. Se não é 

reaproveitado, o que é feito com ele? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


