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RESUMO 

 

A indústria da construção civil tem uma relevante importância na economia brasileira, sendo 

uma das principais atividades geradoras de empregos formais. É inquestionável seu valor para 

o desenvolvimento do país, com efeitos positivos no Produto Interno Bruto (PIB). Não 

obstante, essa atividade gera resíduos sólidos que representam a maior parcela de todo lixo 

urbano produzido, o equivalente a, em média, 61% do total. Dessa maneira, a gestão desses 

resíduos torna-se um grande desafio para o saneamento municipal e, ao mesmo tempo, pode 

causar diversos impactos ambientais negativos ao meio ambiente, tal como a poluição do solo 

e da água. No entanto, a maior parte desse entulho é de interesse para a reciclagem, podendo 

ser utilizada, principalmente, como agregados na construção civil. Existe ainda uma parcela 

de resíduos da classe B, tais como as madeiras e os metais, passíveis de serem reciclados ou 

reutilizados. Tendo em vista todos os impactos negativos que podem ser causados pelos 

resíduos sólidos da construção civil e, em contrapartida, as suas possíveis formas de 

reciclagem e reutilização, foi realizado o presente estudo de caso durante a execução de duas 

obras federais. Com isso, objetivou-se verificar se as atividades realizadas nos 

empreendimentos vão de encontro às diretrizes estabelecidas pela Resolução CONAMA 

307/2002. A primeira obra em questão foi a edificação do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia, no Campus de Vilhena-RO, durante o período de 2009 a 2011, e a 

segunda, a construção do complexo esportivo do mesmo Campus (quadra, piscina e 

vestiários) no ano de 2011 e início de 2012. Durante esse período foram planejados e 

acompanhados os processos de reutilização e/ou reciclagem dos resíduos sólidos da 

construção civil, por meio da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, criado e implantado pela empresa executora dos serviços. Foi possível 

constatar que alguns materiais, tal como a madeira e o solo removido, foram reaproveitados e 

trouxeram benefícios relevantes no que se relaciona a economia financeira. Um exemplo 

dessa vantagem é: o custo em reaproveitar 10 m³ de solo foi de R$ 98,89 e da madeira R$ 

329,79, caso se optasse por comprar tais materiais os gastos seriam de R$ 160,00 e R$ 

3.500,00 para o solo e para a madeira respectivamente, apresentando assim uma economia 

financeira relevante, o que equivale a 38, 2% para o solo e 90,6% para a madeira. Com 

relação à preservação dos recursos naturais, estima-se que, aproximadamente, 300,5 árvores 

deixaram de ser derrubadas devido ao reaproveitamento da madeira. Após a conclusão das 

duas obras do estudo de caso, foi possível verificar que as atividades de reaproveitamento dos 

resíduos sólidos, implantadas durante a execução dos serviços, atenderam, em sua maioria, 

aos requisitos estabelecidos pela Resolução CONAMA 307/2002. 

 

Palavras-chave: Entulho, impactos ambientais, reutilização. 
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ABSTRACT 

 

The construction industry has a significant importance in the Brazilian economy, one of the 

main activities that generate formal jobs. Unquestionably its value to the country's 

development, with positive effects on Gross Domestic Product (GDP). However, this activity 

generates waste that represent the largest share of all urban waste produced, equivalent to an 

average of 61% of the total. Thus, the management of such waste becomes a major challenge 

for the municipal sanitation and at the same time, can cause several negative environmental 

impacts to the environment, such as pollution of soil and water. However, most of this slag is 

of interest to recycling and may be mainly used as aggregates in construction. There is also a 

waste portion of the class B, such as wood and metals, which can be recycled or reused. 

Given all the negative impacts that may be caused by solid waste from construction and, 

conversely, the possible forms of recycling and reuse was conducted this case study during 

the execution of two federal works. This aimed to determine whether the activities carried out 

projects all meet the guidelines established by CONAMA Resolution 307/2002. The first 

work in question was the building of the Federal Institute of Education, Science and 

Technology, Campus de Vilhena, RO, during the period 2009 to 2011, and second, the 

construction of sports complex in the same Campus (court, pool and locker rooms) in 2011 

and early 2012. During this period were designed and monitored processes for reuse and / or 

recycling of solid waste from construction, through the implementation of the Draft Waste 

Management of Construction, designed and deployed by the company performing the 

services. It was found that some materials such as wood and soil removed were reused and 

brought significant benefits as it relates to financial economics. An example of this advantage 

is: the cost of reusing 10 m³ of soil was R $ 98.89 and $ 329.79 Wood R, if you chose to buy 

materials such spending would be $ 160.00 and R $ 3,500 00 for the soil and the timber 

respectively, thus presenting a significant financial savings, equivalent to 38% for the soil 2 

and 90.6% for the wood. With regard to the preservation of natural resources, it is estimated 

that approximately 300.5 felled trees are no longer due to the reuse of wood. Upon completion 

of the works of the two case study, we found that the activities of recycling solid waste, built 

during the execution of the service, attended, mostly to the requirements established by 

CONAMA Resolution 307/2002. 

 

 

Keywords: Debris, environmental impacts, reuse. 
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INTRODUÇÃO 

 

A indústria da construção civil no Brasil é reconhecida como uma das mais 

importantes atividades para o desenvolvimento econômico e social do país. Somente em 2010 

esse setor obteve participação de 8,1% no Produto Interno Bruto (PIB), com faturamento de, 

aproximadamente, 297,6 bilhões de reais (IBGE, 2011). Além disso, em 2010, houve um 

crescimento de 11,6%, no segmento da construção civil, em comparação com o ano de 2009, 

o que registrou o melhor desempenho dos últimos 24 anos, conforme dados do PIB setorial.  

Devido à crescente demanda de insumos, a indústria de materiais para construção 

tem apresentado crescimento nos últimos cinco anos. Entre 2005 e 2009 cresceu, anualmente, 

cerca de 10%, depois de um período de estagnação de 20 anos. Isso porque, a partir de 2006, 

o governo exonerou tributos, como o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), aumentou 

o crédito, ampliou os prazos de financiamentos e avançou nos investimentos de infraestrutura 

(DIEESE, 2011). 

Dentre os benefícios sociais gerados pelo setor da construção civil a oferta de 

empregos tem destaque, sejam eles formais ou informais. Segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD-IBGE), esse segmento gerou cerca de 6,9 milhões de cargos 

em 2009, o que corresponde a 7,44% de toda a população brasileira empregada. Em vários 

estados o crescimento no número de trabalhadores formais foi muito significativo de um ano 

para outro, com evidência para Rondônia, que teve aumento de 2008 para 2009 de 172%, 

onde o número de empregos formais era de 10.157 passou a ser 27.680 (DIEESE, 2011). 

Apesar de todos os benefícios sociais e econômicos proporcionados pelo ramo da 

construção civil, tal setor se comporta como gerador de impactos ambientais negativos quer 

seja pelo consumo de recursos naturais, pela modificação da paisagem ou pela geração de 

resíduos (JOHN, 2000). Os resíduos da construção civil e de demolições, como pedras, 

cimento, areia e tijolos representam 61% do resíduo sólido produzido nas cidades brasileiras, 
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de acordo com dados da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das 

Cidades (2005). 

Dessa maneira, os resíduos sólidos da construção civil se tornam um grande desafio 

para o saneamento dos municípios e, a sua gestão inadequada, pode trazer muitos impactos 

negativos. Quando depositados em locais impróprios e não controlados pelo poder público, os 

rejeitos oferecem possibilidade de poluição ambiental (incluindo a poluição do solo e da 

água), além de causar prejuízos à paisagem urbana (MANFRINATO, 2008). 

A partir dessas preocupações, foram surgindo ao longo dos anos, alternativas para 

minimizar essas degradações. No caso daquelas causadas pelo setor da construção civil 

existem alternativas, como a reciclagem dos materiais da classe B (conforme Resolução 

CONAMA 307/2002), tais como a madeira, os metais, e os papéis. Além disso, existem 

muitas maneiras de reaproveitar os Resíduos da Construção Civil (RCC), principalmente 

aqueles da classe A, como telhas, tijolos, concreto e argamassas, materiais que podem ser 

total ou parcialmente reintroduzidos nas próprias construções. 

Diversas pesquisas estão sendo feitas em torno do reaproveitamento dos resíduos 

sólidos da construção civil, através da utilização de resíduos da classe A, como agregados na 

confecção de tijolo de solo-cimento (FERRAZ, 2004), na britagem do concreto para aterro ou 

matéria prima de concreto (não estrutural), na fabricação de argamassa (ÂNGULO, 2001) e 

na substituição da areia por resíduo de concreto, ambos utilizando resíduos da classe A. 

Dessa maneira, é possível que sejam adotadas medidas de reciclagem e de 

reaproveitamento dos RCC no local onde são produzidos, levando em conta a minimização da 

geração de entulho, o que aumenta a vida útil dos pontos de destinação final (aterros de 

resíduos da construção civil) e diminui o consumo dos recursos naturais. Além disso, evita-se 

que os RCC sejam despejados em ambientes propícios à proliferação de insetos e animais 

vetores de doenças, bem como diminui a poluição visual, causada pelo lançamento 

inadequado de entulhos. 

Levando em conta as alternativas de reaproveitamento e/ou reciclagem dos RCC foi 

realizado um trabalho de campo - estudo de caso, efetuado durante a execução de duas 

construções civis federais no estado de Rondônia. Desse modo, esse trabalho visa descrever as 

atividades de reutilização e/ou reciclagem dos resíduos sólidos da construção civil efetuadas 

no local, baseadas no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil das obras. 

Como objetivos específicos, almeja ainda: 
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a) identificar os benefícios financeiros e ambientais dessas ações, decorrentes da 

implantação Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

(PGRCC) realizado pela empresa executora das duas obras; 

b)  verificar se as atividades realizadas nos empreendimentos vão de encontro ao 

estabelecido pela Resolução CONAMA 307/2002.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.1  PANORAMA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL 

Conforme SILVA (2007) o desenvolvimento econômico significou, por muito tempo, 

a transformação da natureza de maneira a melhorar a qualidade de vida da parcela da 

população beneficiada, dessa maneira, a construção civil é a transformação do ambiente 

natural no ambiente construído, adequado ao desenvolvimento das mais diversas atividades. 

O Brasil é, atualmente, a sexta maior potência econômica do planeta, o que demonstra 

que, apesar de ser um país emergente, tem desenvolvido diversas áreas da economia que 

demonstram seu progresso, a começar pela agricultura, pela agropecuária e pela indústria. 

Dentro desse último item está o setor da construção civil, responsável por movimentar a 

economia nacional, gerando benefícios econômicos e sociais à nação.  

A boa fase do setor da construção civil brasileira é resultado de um conjunto de 

fatores: aumento do crédito, incluindo o apoio dos bancos públicos ao setor produtivo no 

momento mais agudo da crise financeira de 2009, queda nas taxas de juros, obras públicas - as 

de infraestrutura dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), habitação, com o 

Programa Minha Casa, Minha Vida, além do Programa Luz Para Todos - e a redução de 

impostos. O PAC 2, lançado em março de 2010, aponta investimentos da ordem de R$ 1,59 

trilhão em obras, entre 2011 e 2014, e pós 2014 (DIEESE, 2011). 

Dentre as obras que estão contribuindo para o aquecimento da economia da construção 

civil brasileira estão aquelas destinadas ao atendimento da população, durante os jogos da 

Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Dentre esses empreendimentos está a 

construção e a reforma de aeroportos, rodoviárias, estádios, ginásios, além da edificação de 

hotéis, para receber os milhares de turistas que virão ao país prestigiar esses eventos. 

Obras de infraestrutura também foram contempladas, tais como aquelas que objetivam 

a melhoria e a ampliação do sistema viário nacional. A maioria dessas edificações está 

localizada na região sudeste do Brasil, como nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que 

deverão ser a sede da maior parte desses jogos. 

Na região norte do Brasil o setor da construção civil vem sendo impulsionado pelas 

grandes obras federais, tais como a construção das usinas hidrelétricas (UHE) de Jirau e de 

Santo Antônio no estado de Rondônia, ambas financiadas pelo Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
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Para a construção da UHE Jirau serão investidos R$ 10 bilhões em 60 meses de 

trabalho, gerando mais de 12 mil empregos diretos e 30 mil indiretos (ENERGIA 

SUSTENTÁVEL DO BRASIL, 2010).  Já a Usina Hidrelétrica Santo Antônio terá 

investimentos previstos na ordem de R$ 15,1 bilhões. A obra, que teve início com 750 

trabalhadores diretos (em agosto de 2008), somou, em seu auge, 19.000 funcionários, sendo 

80% mão de obra local nos três primeiros anos (SANTO ANTÔNIO ENERGIA, 2009). 

Um dos aspectos que caracteriza a boa fase do setor da construção civil é o consumo 

do cimento, insumo básico de qualquer obra, pois as vendas desse material tem demonstrado 

tendência de crescimento nos últimos dois anos, fechando expansão de 15,87% em 2010, e 

um consumo nacional totalizando 59.867.634 toneladas. O ritmo de aumento do consumo de 

cimento tem sido mais expressivo nas regiões norte e nordeste, registrando uma variação 

percentual de 28,4% e de 22,23%, respectivamente, em relação ao ano anterior (DIEESE, 

2011). 

 

1.2 IMPACTOS AMBIENTAIS DAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

O modelo linear de produção, baseado na fabricação em larga escala, objetiva a 

produção de bens e serviços de maneira rápida, sem levar em conta a produção de rejeitos. 

Avaliando apenas o desenvolvimento econômico, o modelo linear funcionou. A economia 

mundial quintuplicou de tamanho entre 1950 e 1999 (SILVA, 2007). Paralelamente, a 

população cresceu de pouco mais de 2,5 bilhões para quase 6 bilhões no mesmo período de 

tempo (PNUMA, 1999). Por outro lado, os problemas ambientais também aumentaram em 

proporções jamais relatadas anteriormente. 

O aumento populacional é um dos fatores que favorecem o consumo de recursos 

naturais. Esse fato associado ao êxodo rural e, consequentemente, ao crescimento acelerado 

do setor urbano fez com que a população passasse a morar nas cidades. Em 1960, por 

exemplo, 10% da população mundial, 300 milhões de habitantes, residiam em cidades, 

passados 40 anos (2000), dez vezes mais pessoas tornaram-se moradores das cidades, ou seja, 

cerca de 3,2 bilhões, o que equivale a 50% da população mundial (SILVA, 2007). Dessa 

maneira, as cidades vivem sob impactos e riscos sanitários e ambientais, tensão social e 

violência (SCHNEIDER, 2003). 

Durante um bom tempo a sociedade se comportou como se a quantidade de recursos 

naturais disponíveis fosse infinita e como se a natureza fosse capaz de absorver ilimitadas 

quantidades de resíduos (SILVA, 2007). No entanto, sabe-se que esses recursos são, em sua 



20 

 

 

 

maioria, finitos foi necessário a mudança de hábitos. Dentro desse contexto estão as 

preocupações relacionadas com a produção dos resíduos sólidos da construção civil, uma vez 

que representam a maior parcela do lixo urbano gerado, sendo que a sua produção média gira 

em torno de 220 a 660 kg.hab/ano (JOHN e AGOPYAN, 2000). Estima-se que, anualmente, 

são produzidas 68,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos da construção civil no Brasil 

(ÂNGULO, 2004). Dessa maneira, é inevitável perceber o quanto a indústria da construção 

civil é potencialmente impactante ao meio ambiente, a começar pelo consumo demasiado dos 

recursos naturais. 

De acordo com SILVA (2007), no Brasil, quase todos os municípios afetados pelos 

problemas do RCC adotaram apenas medidas emergenciais, nas quais os gestores ficam 

coadjuvantes dos problemas. Esse conjunto de medidas, denominado “gestão corretiva”, 

engloba atividades não preventivas, repetitivas e com elevados custos, que não têm muitos 

resultados positivos, caracterizando o gerenciamento ineficiente. Além disso, as disposições 

irregulares e os aterros clandestinos, ocasionados pela falta de gestão, tornaram-se realidade 

no território nacional (ÂNGULO et al, 2011). 

O consumo de materiais pela construção civil nas cidades é pulverizado e cerca de 

75% dos Resíduos da Construção e Demolição (RCD) gerados nos municípios provêm de 

eventos informais, caracterizados por pequenas obras de construção, reformas e demolição 

geralmente realizadas pelo próprio usuário dos imóveis (PINTO, 2005). 

Conforme o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (2001) a falta 

de efetividade ou, em alguns casos, a inexistência de políticas públicas que disciplinam e 

ordenam os fluxos da destinação dos resíduos da construção civil nas cidades, associada ao 

descompromisso dos geradores no manejo e, principalmente, na destinação dos resíduos, 

provoca os seguintes impactos ambientais: 

a) degradação das áreas de manancial e de proteção permanente; 

b)  proliferação de agentes transmissores de doenças; 

c)  assoreamento de corpos d’água; 

d)  obstrução dos sistemas de drenagem, tais como piscinões, galerias, sarjetas, etc. 

e) ocupação de vias e logradouros públicos por resíduos, com prejuízo à circulação de 

pessoas e veículos, além da própria degradação da paisagem urbana; 

f) existência e acúmulo de resíduos que podem gerar risco por sua periculosidade. Além 

da diminuição da vida útil dos aterros, quando existentes. 

Alguns dos impactos supracitados podem ser visualizados nas Figuras 1 e 2 a seguir: 
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Figura 1 - Degradação ambiental decorrente da ausência do gerenciamento adequado dos RCC. 
Via pública com deposição irregular de resíduos sólidos da construção civil (a). 

Disposição final inadequada dos RCC (b). 

 

      

Figura 2 – Impactos da ausência do gerenciamento adequado dos RCC. 
Disposição irregular de RCC em terreno baldio (a). 

Disposição final inadequada dos RCC (b). 

 

Dentre as origens dos resíduos sólidos da construção civil, a maior parcela de 

produção pode ser observada em reformas, ampliações e demolições (59%) conforme 

ilustrado na Figura 3.  

 

 

Figura 3 - Principais fontes de resíduos da construção civil. 
Fonte: Adaptado de I&F Informações e Técnicas (1995). 
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As prováveis causas da geração demasiada de RCC podem estar relacionadas à falta 

de padronização dos processos produtivos, o que acarreta o desperdício de materiais. Ao ser 

comparada a quantidade de resíduos provenientes de novas edificações, em países 

desenvolvidos e no Brasil, o resultado é que o Brasil gera em torno do triplo do montante de 

resíduos gerados nos países desenvolvidos, o equivalente a 300 kg por m
2 

edificado 

(MONTEIRO, 2001). 

Além disso, a insuficiente qualificação profissional, por parte da mão de obra 

executora dos serviços, pode gerar mais rejeitos e prejuízos econômicos. Em consequência 

desses fatores são feitas estimativas dos desperdícios que podem ocorrer dentro de uma 

construção civil, sendo que, por exemplo, os reparos realizados em obras já entregues aos 

clientes são responsáveis por gerar um gasto excedente de 5% sobre o custo total da obra 

(PICCHI, 1995 apud ZORDAN, 1997), conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1- Estimativa do impacto financeiro decorrente do desperdício de materiais na obra. 

Origens do desperdício 
Desperdício estimado 

(% sobre o custo da obra) 

Entulho gerado 5,0 

Espessuras adicionais de argamassas 5,0 

Dosagens de argamassa e concreto não otimizados 2,0 

Reparos não computados no entulho 2,0 

Projetos não otimizados 6,0 

Custos devido a atrasos 3,5 

Perdas de produtividade (problemas de qualidade) 1,5 

Reparos em obras entregues a clientes 5,0 

Total 30,0 

Fonte: Adaptado de PICCHI, 1995 apud ZORDAN, 1997. 

Conforme ZORDAN (1997) as causas sociais como, por exemplo, melhores salários, 

são outros fatores relevantes que influenciam na qualidade do serviço e no desperdício. Dessa 

maneira, ele defende a ideia de que para o funcionário ter preocupações com a empresa é 

preciso um comprometimento maior da empresa para com este, ou seja, deve haver um 

retorno, traduzido em melhores condições de trabalho, boa relação entre patrão-empregado, 
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participações nos lucros e melhores condições de higiene e segurança, ou seja, a dignificação 

social. 

Portanto, é necessário conscientizar os funcionários a respeito dos problemas 

causados pelos RCC e dar incentivos aos trabalhadores da construção civil, como melhores 

salários e boas condições de trabalho para serventes, pedreiros, carpinteiros, eletricistas e 

mestres de obras, assim como para os próprios engenheiros responsáveis pelas obras, no 

sentido de promover a gestão adequada de seus resíduos, estimulando-os no desenvolvimento 

de soluções para minimizar o impacto ambiental gerado pelos resíduos da construção civil 

(SANTOS et al, 2009). 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Para melhor caracterizar o entulho produzido dentro das construções civis ZORDAN 

(1997) classificou os componentes integrantes de amostras dos rejeitos e os segregou em seis 

partes, da seguinte maneira: 

a) concreto: todo material composto pela união de areia, cimento e pedra, cuja 

identificação fosse possível; 

b) argamassa: toda parcela constituída por areia e um material aglutinante (cal ou 

cimento) sem a presença de agregado graúdo ou pedrisco; 

c) pedras: fragmento de rocha ainda sem uso, ou que fizera parte de um concreto 

podendo, portanto, possuir parcelas de argamassas, que não às una a outra pedra; 

d) cerâmica: todo material cerâmico não polido, constituído basicamente por tijolos e 

telhas cerâmicas; 

e) cerâmica polida: parcela constituída pelos materiais cerâmicos com pelo menos uma 

das superfícies polidas, tais como, azulejos, ladrilhos, manilhas, pisos vitrificados, 

etc.; 

f) outros: materiais como, madeira, metais, plásticos, amianto, torrões de terra ou de cal, 

trapos, etc. 

De acordo com a caracterização das amostras, os resíduos que obtiveram a maior 

parcela dentro os demais foram as argamassas (37,4%), seguida pelo concreto (21,1%) e 

pelos materiais cerâmicos não polidos (20,8%), conforme a Figura 4. Para comparar seu 

experimento, ZORDAN (1997) confrontou as suas parcelas de resíduos com as de PINTO 

(1989) e verificou que a predominância das amostras de argamassas também eram 

superiores aos demais rejeitos (64%), seguida por 29% dos materiais cerâmicos. 
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Figura 4 - Estimativa dos constituintes dos RCC. 
Fonte: Adaptado de ZORDAN, 1997. 

O Brasil apresenta muitas diferenças entre a produção de resíduos da construção civil, 

como pode ser observado na Tabela 2, onde em São Paulo apenas 8% dos rejeitos da 

construção civil é o concreto, já em Salvador, o mesmo item, tem mais de 50% de produção. 

Supõe-se que essas alterações de porcentagem de geração de rejeitos podem  estar 

relacionadas com as diferenças existentes entre essas localidades, podendo ocorrer devido à 

variabilidade de matérias primas, à condição social ou à tecnologia empregada. 

 

Tabela 2 – Descrição da composição média dos resíduos sólidos da construção civil em três cidades 

do Brasil. 

Composição 

(%) 

São Paulo 

BRITO (1999). 

Salvador 

CARNEIRO et al. 

(2001). 

Ribeirão Preto 

ZORDAN 1997. 

Concreto 8 53 21 

Argamassa 24 _ 37 

Materiais cerâmicos 33 15 23 

Solos 30 21 _ 

Materiais orgânicos 1 4 _ 

Outros 4 7 19 

 

Argamassa 

37,4% 

Cerâmica 

20,8 % 

Cerâmica 

Polida 

3% 

Concreto 

21,1% 

Pedras  

18% 

Outros 

1% 
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Há uma gama muito grande de aspectos que interferem na quantidade, composição e 

características dos RCC, a exemplo, desenvolvimento econômico da região, qualidade e 

treinamento da mão de obra disponível (CARNEIRO et al, 2001). Além dos fatores regionais, 

as diferenças observadas podem ser atribuídas ao período da amostragem (fases da obra), a 

técnica de amostragem utilizada e ao local de coleta da amostra (SILVA, 2007). 

 

1.4 REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL  

Na busca pelo desenvolvimento sustentável, o que pode ser definido como aquele 

que permite atender as necessidades básicas de toda população e garante a todos a 

oportunidade de satisfazer suas aspirações para uma vida melhor sem, no entanto, 

comprometer a habilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades 

(SILVA, 2007), objetiva-se uma mudança de paradigma, onde o atual e antiquado sistema 

linear passe a ser um sistema cíclico de produção e de reciclagem dos materiais. 

Índices elevados de geração de RCD e de disposições irregulares motivaram alguns 

setores da sociedade a buscar novas alternativas para o gerenciamento dos resíduos e sua 

reciclagem tornou-se fundamental para implementar um modelo de desenvolvimento 

sustentável (SILVA, 2007). 

Estima-se que o início da preocupação ambiental com os resultados das atividades da 

construção civil foi consequência da crise energética da década de 1970, que levou os países 

de clima frio a regulamentar as tecnologias construtivas de forma a permitir uma redução no 

consumo energético na fase de uso dos edifícios (KILBERT, 1994 apud JOHN, 2000). 

 Uma das formas de mitigar os problemas gerados pelos RCC é a reciclagem de 

resíduos, isso porque esse procedimento faz com que o consumo de recursos naturais seja 

reduzido, diminuindo a pressão negativa sobre o meio ambiente, uma vez que a construção 

civil pode chegar a consumir até 75% dos recursos naturais do planeta (JOHN, 2000), por 

outro lado, ela tem um grande potencial de utilização desses produtos reciclados. Na Tabela 3 

são descritas algumas maneiras de reutilização dos RCC. 

Não menos importante é o reuso dos rejeitos da construção civil, uma vez que a sua 

utilização pode ser realizada de várias maneiras como, por exemplo, no reaproveitamento do 

entulho para pavimentação e como agregado para o preparo do concreto. No caso da madeira, 

ela pode ser reutilizada em novas etapas da construção, bem como, no caso do aço, pode ser 

feito o reaproveitamento de seus retalhos nas ferragens. 
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         Tabela 3 - Formas de reuso dos resíduos da construção civil. 

Formas de Reuso 

 

 

Descrição 

Utilização em pavimentação 

A forma mais simples de reuso do entulho é a sua utilização em 

pavimentação (base, sub-base ou revestimento primário) na forma de 

brita corrida ou ainda em misturas do resíduo com solo. 

Utilização como agregado para 

o concreto 

O entulho processado pelas centrais de reciclagem pode ser utilizado 

como agregado para concreto não estrutural, a partir da substituição dos 

agregados convencionais (areia e brita) 

Utilização como agregado para 

a confecção de argamassas 

Após ser processado por equipamentos denominados “argamasseiras”, 

que moem o entulho, na própria obra, em granulometrias semelhantes as 

da areia, ele pode ser utilizado como agregado para argamassas de 

assentamento e revestimento. 

Outros usos do entulho 

Utilização de concreto reciclado como agregado; 

Cascalhamento de estradas; 

Preenchimento de vazios em construções; 

Preenchimento de valas de instalações. 

Reforço de aterros (taludes) 

           Fonte: Adaptado de ZORDAN, 2008. 

A reciclagem de Resíduo de Construção e Demolição (RCD) vem da antiguidade, 

onde fora empregada na reconstrução da Europa após a segunda guerra mundial, atualmente é 

praticada amplamente na Europa, especialmente na Holanda. Além disso, diversos municípios 

brasileiros já operam com sucesso as centrais de reciclagem de RDC, produzindo agregados 

utilizados predominantemente como sub-base de pavimentação. O município de Belo 

Horizonte, por exemplo, possui usinas em funcionamento, sendo que uma delas está em 

processo de expansão, com capacidade para 300 ton/dia, bem como, existem centrais de 

reciclagem em Ribeirão Preto e Piracicaba (JOHN e AGOPYAN, 2000). 

Através de ensaios de laboratório concluiu-se que é possível reaproveitar os resíduos 

gerados pelas indústrias, em especial pela construção civil. Uma alternativa para a utilização 

dos resíduos de gesso e de outros materiais das indústrias de mineração e porcelanato, como o 

caulim e o pó cerâmico, é a confecção de uma argamassa com propriedades termo-acústicas 

(LIRA et al, 2009). 

A importância do aproveitamento de resíduos da construção voltada para a habitação 

é de interesse social e econômico, e se deve basicamente a dois fatores: 

- a possibilidade de desenvolvimento de materiais de baixo custo a partir de 

subprodutos industriais, disponíveis localmente, através da investigação de suas 

potencialidades;  
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- a interface direta do setor da Construção com a cadeia produtiva fornecedora de 

insumos, bem minerais, como a reciclagem de metais que antes seriam descartados 

indiscriminadamente e, indiretamente, através do potencial uso de materiais e processos que 

causem mínimo impacto na cadeia produtiva (Coletânea Habitare, 2008). 

 

1.5 LEGISLAÇÃO NACIONAL 

Observa-se nas últimas décadas uma crescente preocupação, a nível global, com 

relação aos impactos ambientais negativos causados ao meio ambiente, a começar pela 

Conferência Mundial em Estocolmo (1972), desde então muitos encontros como esse tem 

ocorrido em busca de soluções para os problemas ambientais do planeta, em decorrência 

dessas ações diversas regras foram surgindo em prol da conservação do meio ambiente.  

No Brasil, as normativas relacionadas aos resíduos da construção civil buscam a 

minimização da geração de entulhos, bem como estabelecem critérios de classificação dos 

resíduos, com o intuito de possibilitar a reutilização, a reciclagem, a coleta, o 

acondicionamento, o tratamento e a destinação final adequada dos resíduos. Com relação às 

normas técnicas relacionadas aos RCC existem as NBRs (Normas Brasileiras) descritas na 

Tabela 4.  

  

Tabela 4 - Normas brasileiras relacionadas aos resíduos sólidos da construção civil. 

Norma Brasileira Descrição 

NBR 12.235/1987 
Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – 

Procedimentos 

NBR 11.174/1989 
Armazenamento de resíduos da classe II e III – 

Procedimento 

NBR 10.004/2004 
Classificação dos resíduos, em perigosos e não 

perigosos 

NBR 10.005/2004 Lixiviação de resíduos – Procedimento 

NBR 10.006/2004 Solubilização de resíduos – Procedimento 

NBR 10.007/2004 Amostragem de resíduos – Procedimento 

NBR 13.463/2004 Coleta de resíduos sólidos – Classificação 
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Os resíduos de construção e demolição são classificados nas normas como inertes 

(exceto na NBR 10004), embora em sua grande maioria, se submetidos à análise, os RCD 

típicos provavelmente seriam classificados como não inertes, especialmente devido ao seu pH 

e dureza da água absorvida, em alguns casos eles podem conter contaminantes importantes. 

Esses contaminantes podem ser, tanto oriundos da fase de uso da construção, a partir dos 

quais foram gerados, quanto do seu manuseio posterior (JONH & AGOPYAN, 2000). 

No Brasil, o gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil é estabelecido 

por meio da Resolução CONAMA 307, de 05 de Julho de 2002, na qual são descriminadas as 

diretrizes, os critérios e os procedimentos para a gestão desses resíduos. Conforme a 

Resolução CONAMA 307/2002 os resíduos sólidos da construção civil devem ser segregados 

e classificados em quatro classes, segundo a Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Classificação dos resíduos da construção civil. 

Classe Descrição 

A Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (tijolos, telhas, concreto etc.) 

B 
Resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, metais, vidros, 

madeira e outros. 

C 
Resíduos que ainda não possuem técnicas que permitam a reciclagem/recuperação, tais 

como os produtos oriundos do gesso. 

D 
Resíduos perigosos oriundos do processo de construção, a exemplo: solventes, tintas, 

óleos e graxas. 

Fonte: Resolução CONAMA 307/2002. 

 

Dentre as disposições dessa resolução, o Art. 5° determina a implantação do Plano 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PIGRCC), a ser elaborado 

pelos Municípios, pelo Distrito Federal e pelos grandes produtores de resíduos sólidos da 

construção civil (aqueles que produzem mais de 1 m
3
 de RCC por dia), sendo eles divididos 

no: 

a) Plano Municipal de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil; 

b) Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

O Plano Municipal de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil tem como meta 

criar critérios de gerenciamento que se adéquam à situação do município e que, ao mesmo 
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tempo, levem em consideração a legislação brasileira. Tais critérios envolvem normas 

municipais de minimização da geração dos RCC, segregação, acondicionamento, transporte, 

tratamento e disposição final adequada, para o exercício das responsabilidades dos pequenos 

geradores (conforme Art. 7º da Resolução CONAMA 307/2002). Enquadram-se como 

pequenos geradores aqueles que produzem até, no máximo, 1 m
3 

de RCC por dia. Esse plano 

de gestão dos RCC deve levar em conta as características físicas (como as do solo e as do 

relevo), climáticas e do ecossistema local. 

No caso dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, tais diretrizes 

devem ser elaboradas pelos grandes geradores dos RCC, com o objetivo de estabelecer os 

procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos 

resíduos, de acordo com o Art. 8º (Resolução CONAMA 307/2002). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização desse trabalho foi efetuado um estudo durante a execução de duas 

obras federais, a primeira entre o período de 2009 a 2011, e a segunda durante o ano de 2011 

e início de 2012, ambas localizadas no município de Vilhena-RO. Esse procedimento teve o 

intuito de analisar as etapas da edificação dessas duas construções, levando em conta o 

reaproveitamento dos resíduos sólidos da construção civil, a partir dos rejeitos dos materiais 

utilizados na obra, de acordo com o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil (PGRCC), criado e implantado para as obras de estudo pelos engenheiros executores 

responsáveis, com auxílio da discente de Engenharia Ambiental Angélica Salame. 

 O PGRCC implantado preconiza o que é estabelecido pela Resolução CONAMA 

307/2002, ou seja, determina que grandes produtores de RCC, como a empresa executora das 

obras de estudo de caso, deva ser responsável pela gestão adequada dos seus rejeitos, 

competindo a ela a coleta, a segregação, o armazenamento, o tratamento (reciclagem e 

reaproveitamento), o transporte e a destinação final adequadas desses materiais.  

A partir desses procedimentos implantados nas obras do estudo de caso, buscou-se 

verificar se as atividades realizadas nos empreendimentos vão de encontro ao estabelecido 

pela Resolução CONAMA 307/2002. Isso foi feito por meio da comparação dos trabalhos 

executados no local em estudo, com os procedimentos estabelecidos pelas normativas 

nacionais, supracitadas na Tabela 4 e com a Resolução CONAMA 307/2002. 

Os estudos de caso foram realizados através da parceria com a Construtora 

Medianeira, empresa que está a 27 anos trabalhando no setor da construção civil, com sede 

localizada no município de Rolim de Moura-RO, especializada na confecção de projetos de 

obras civis, assim como na sua execução. 

As duas áreas de estudo de caso estão localizadas em Vilhena-RO, município criado 

em 11 de outubro de 1977. Atualmente é a quinta cidade mais populosa do estado, com 

77.937 habitantes (IBGE, 2011). O município possui área total de 11.519 Km
2
 e está 

localizado na porção sudeste de Rondônia (FIGURA 5). O clima local é o equatorial (quente e 

úmido), com temperatura média anual em torno de 23ºC. A cidade possui o melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do estado de Rondônia, correspondente a 0,771 (IBGE, 

2000). As principais atividades econômicas do município de Vilhena são a agricultura, a 

pecuária, o comércio e a prestação de serviços. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Rond%C3%B4nia_por_IDH
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Rond%C3%B4nia_por_IDH
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  Figura 5 – Mapa de localização da área de estudo no município de Vilhena-RO. 

 

2.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 1 

A área de estudo 1 foi a edificação do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia (IFRO), do Campus de Vilhena-RO, localizada na BR 174, Km 03, no município 

de Vilhena-RO, na zona rural. A obra está locada nas coordenadas geográficas 12º42’12” S e 

60°07’32” O e faz parte do lote 59-R1, linha 135 do setor 12 do município. 

A construtora Medianeira foi a responsável pela execução da construção do Campus 

IFRO de Vilhena-RO (FIGURA 6), obra concedida pela concorrência pública n° 01/2009. 

O terreno onde está localizada a obra possui uma área total de 80.000 m
2
, sendo que 

a edificação apresenta uma área construída de 5.500 m², constituída por salas de aula, 

laboratórios, auditório (FIGURA 7), sistema de tratamento de esgoto, guaritas, pátio de 

estacionamento, jardim, entre outros. Os projetos arquitetônicos do Campus IFRO-Vilhena 

são demonstrados nas Figuras 8 e 9. 
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      Figura 6 - Campus do IFRO Vilhena concluído. Maio de 2011. 

 

   

      Figura 7 – Auditório Campus do IFRO Vilhena (a); Vista dos blocos “B” e “C” (b). Maio de 2011. 

 

 

     Figura 8 – Projeto arquitetônico do bloco “A” do Campus IFRO -Vilhena. 
     Fonte: Adaptado dos projetos disponibilizados pela Construtora Medianeira. 

b) a) Fonte: IFRO Fonte: IFRO 

Foto: Angélica Salame 

Sem escala 
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Figura 9 – Projeto arquitetônico dos blocos “B” e “C” do Campus IFRO Vilhena. 
Fonte: Adaptado dos projetos disponibilizados pela Construtora Medianeira. 

 

 

2.2 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 2 

A segunda obra acompanhada foi o complexo esportivo do Campus IFRO-Vilhena 

(FIGURA 10), concedida pelo processo de concorrência pública n° 004/2010. 

Tal edificação conta com uma piscina semi-olimpíca, de 12,5 metros de largura por 25 

metros de comprimento, totalizando 312,5 m
2
 e quadra poliesportiva coberta, de 36 metros de 

comprimento por 18 metros de largura, o que corresponde a 648 m
2
. Além disso, existem os 

vestiários, os banheiros e a sala para exame médico. Dessa maneira, a área total da obra 2 é de 

1080,86 m
2
. Na Figura 11, é possível visualizar a planta baixa da piscina e dos vestiários e, na 

Figura 12, a planta baixa da quadra poliesportiva. 

 

Sem escala 
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Figura 10 – Quadra, piscina e vestiários (a); piscina e vestiários (b); quadra poliesportiva (c). Março 

de 2012. 

 

Figura 11 – Planta baixa da piscina, dos banheiros e dos vestiários do IFRO-Vilhena. 
Fonte: Adaptado dos projetos disponibilizados pela Construtora Medianeira. 

b) 

a) 

c) 

Foto: Angélica Salame 

Foto: Angélica Salame Foto: Angélica Salame 

 

Sem escala 
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Figura 12 – Planta baixa da quadra poliesportiva do IFRO-Vilhena. 

Fonte: Adaptado dos projetos disponibilizados pela Construtora Medianeira. 

 

2.4 METODOLOGIA DOS TRABALHOS REALIZADOS NA OBRA 1 E 2 

O primeiro procedimento adotado nas obras foi o de conhecer as frentes de trabalho, 

as principais matérias primas a serem utilizadas na construção e o cronograma da obra, 

procedimento realizado por meio da análise dos projetos e das planilhas das duas edificações, 

para possibilitar a elaboração do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

criado e implantado pelos engenheiros responsáveis pelas obras, com o auxílio da acadêmica 

de Engenharia Ambiental Angélica Salame. 

A partir disso, foi possível verificar as atividades a serem desenvolvidas. Tais 

atividades priorizaram a minimização da geração de rejeitos, principalmente, daqueles que 

poderiam ser evitados, como a madeira, as argamassas e o concreto, além de outros materiais, 

por exemplo, o aço e os tijolos. Outro aspecto importante adotado no PGRCC foi a 

segregação dos RCC após a sua geração, fato que auxiliou no seu posterior reaproveitamento 

e facilitou a sua disposição final adequada. 

Sem escala 



36 

 

 

 

Conforme ANGULO et al (2011) as empresas privadas de construção são grandes 

geradoras dos RCC, dessa maneira, devem desenvolver projetos de gerenciamento 

específicos, por exemplo, triagem em canteiros de obras, incluindo o uso de transportadores 

cadastrados e de áreas licenciadas para manejo e reciclagem. 

Para determinar os serviços e os respectivos materiais que poderiam ser potenciais 

produtores de resíduos sólidos, dentro do canteiro da obra, foi realizado um levantamento, 

através da planilha de serviços das obras 1 e 2, disponibilizada pela empresa (TABELA 6). 

 

Tabela 6 – Descrição dos serviços potencialmente produtores de RCC. 

        Descrição do Serviço                                Unidade                                    Quantidade Total do                                         

.                                                                                                                                             Serviço 

Execução de meio-fio m² 659,00 

Pavimentação em bloco de 

concreto intertravado e=8cm 

para estacionamento 

m² 6.500,00 

Calçadas em concreto m² 250,00 

Aterro manual m
3
 355,80 

Concreto magro m
3
 56,00 

Concreto Fck 25 MPa, 

incluindo: ferragem, formas, 

transporte e lançamento  

m
3
 417,10 

Concreto Fck 25 MPa, 

incluindo: ferragem, formas 

transporte e lançamento 

(sapatas, arranques e cintas) 

m³ 472,22 

Baldrame de tijolo de furo, 

espessura 14 cm 
m

2
 132,25 

Concreto Fck 25 MPa, 

incluindo: transportee 

lançamento (blocos, cintas e 

baldrames) 

m³ 466,86 

Laje pré-moldada sobrecarga 

200 kg/cm² cobertura 
m

2
 191,54 

Laje -Sobrecarga 500Kg/cm2 - 

1 º Pavimento 
m² 2.289,32 

Laje cobertura m² 2.782,82 

Alvenaria tijolos 8 furos 

20x20x10cm 1/2 vez 10cm 
m

2
 2.333,76 

Alvenaria tijolos 8 furos 

20x20x10cm 1 vez 20cm 
m

2
 3.416,06 

Estrutura de madeira para 

cobertura de fibrocimento vão 

7 a 10m 

m
2
 2.782,72 
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Descrição do Serviço Unidade Quantidade 

Estrutura Metálica Tubular 

cobertura terraço 
m

2
 381,84 

Telha fibrocimento ondulada 

8mm Eternit 
m

2
 2.782,82 

Telha metálica pré pintada 

tipo sanduiche e=6mm 
m

2
 381,84 

Telha fibrocimento ondulada 

6mm Eternit 
m

2
 162,53 

Rufo de concreto m 655,20 

Calha metálica m
2
 210,00 

Divisória em gesso acartonado m
2
 281,17 

Divisória em granito m
2
 235,20 

Chapisco traço 1:4 interno e 

externo 
m

2
 12.390,48 

Massa única m
2
 12.390,48 

Reboco paulista teto m
2
 5.152,54 

Revestimento em Cerâmica 

em paredes internas 
m

2
 1.419,67 

Forro de gesso acartonado m
2
 294,00 

Soleira em granito m 98,04 

Peitoris em granito m 348,47 

Rodapé em argamassa de alta 

resistência polido h=7cm 
m 3.637,10 

Vidro liso transparente 4mm 

cortado e colocado 
m

2
 359,09 

Vidro liso transparente 6mm 

cortado e colocado 
m

2
 84,40 

Vidro tipo blindex m
2
 30,52 

Lastro de concreto c/ 

hidrofugo e=5cm 
m

3
 21,42 

Argamassa de regularização 

cim/areia 1:3 

c/impermeabilizante. 

e=2,50cm 

m
2
 1.387,38 

Piso cerâmico esmaltado m
2
 695,35 

Piso cimentado de alta 

resistência nivelado a laser 
m

2
 5.081,54 

Piso em tábua corrida raspada 

e sintecada 
m

2
 35,00 

Piso em granito para escadas m
2
 50,96 

Piso cimentado liso (calçadas) m
2
 128,10 

Textura acrílica em fachadas m
2
 5.200,72 
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Descrição do Serviço Unidade Quantidade 

Pintura acrílica com massa 

acrílica interna 
m

2
 6.266,20 

Pintura PVA com massa PVA 

em tetos e forros 
m

2
 5.001,38 

Pintura esmalte sintético sobre 

esquadrias de madeira 
m

2
 515,90 

Pintura em esmalte sintético 

sobre esquadrias de ferro 
m

2
 1.852,20 

Fonte: Adaptado da planilha da empresa contratada. 

 

Em maio de 2009, no início das obras do estudo de caso 1, os engenheiros 

responsáveis pela obra fizeram uma análise minuciosa dos projetos arquitetônicos, estruturais, 

elétricos, hidráulicos e contra incêndio, com o intuito de se familiarizarem com as técnicas 

que iriam ser aplicadas no local, levando em conta o tipo de material. As atividades realizadas 

durante o período de estudo estão esquematizadas conforme o fluxograma da Figura 13. 

 

 

Figura 13 – Fluxograma das etapas do trabalho. 
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Durante cada etapa do trabalho foi possível observar que tais procedimentos foram 

executados conforme preconiza a Resolução CONAMA 307/2002. Inicialmente, por meio da 

análise dos materiais, foi cumprida, por parte da empresa, a primeira etapa estabelecida pelo 

Projeto de Gerenciamento de Resíduo da Construção Civil, onde cabe ao gerador identificar 

os resíduos, ou seja, é necessário fazer uma caracterização dos possíveis RCC que serão 

produzidos (conforme Art. 9º da Resolução CONAMA 307). Dessa maneira, foi possível 

propor e colocar em prática a reciclagem e a reutilização dos RCC, que também foram 

implantadas durante a obra 2, seguindo os mesmos critérios e procedimentos utilizados na 

primeira obra, uma vez que a obra 2  foi a construção de anexos do IFRO-Vilhena (complexo 

esportivo) e utilizou materiais e técnicas construtivas semelhantes. 

Conforme ANGULO et al (2011), o planejamento, tal como fora efetuado, é a etapa-

chave para a realização de um diagnóstico que seja capaz de identificar e quantificar a geração 

pelos diferentes agentes, informação necessária para elaborar planos de gerenciamento dos 

RCD.  

 

2.3.1 Equipe Responsável pelas Atividades de Reaproveitamento 

Com auxílio do levantamento supracitado (TABELA 6), a empresa selecionou dentro 

do seu quadro de funcionários uma equipe que passou a desempenhar os trabalhos de 

reaproveitamento. Passaram então a fazer parte dessa equipe, em média, 10% do total de 

empregados. 

A priori os trabalhos se iniciaram com 20 funcionários (em maio de 2009), portanto, 

dois funcionários estiveram trabalhando nas funções de reaproveitamento, no estudo de caso 

1. Ao final da obra 1, haviam 110 funcionários, onde 11 desempenharam as funções de 

reaproveitamento, porém nada impedia que mais ou menos funcionários estivessem 

envolvidos nessas atividades e que os mesmos desempenhassem outras funções, quando não 

haviam atividades de reaproveitamento. 

A obra 2, de menor porte, contou com 10 funcionários no início (abril de 2011) e 35 

ao final (janeiro de 2012), dessa maneira, havia, em média, 1 funcionário no começo e 3 no 

término, que desempenharam as atividades de reaproveitamento. 

Faziam parte da equipe de trabalho de reaproveitamento carpinteiros, pedreiros e, 

principalmente, serventes e ajudantes de obra que auxiliavam os demais funcionários nos 

trabalhos. Dessa maneira, tais trabalhadores recebiam treinamento e orientações para executar 

os trabalhos, sendo que, os mestres de obras, eram os responsáveis por ministrar essas 
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instruções, que foram repassadas pelos engenheiros das obras. O treinamento repassado aos 

funcionários está relacionado às explicações de técnicas construtivas, ao planejamento prévio 

das atividades, para evitar desperdícios e, principalmente, a triagem adequada dos RCC, que 

possibilitaram o seu reaproveitamento. 

 

2.3.2 Acompanhamento das Atividades 

Ao longo de todo o estudo de caso, foi realizado o acompanhamento das atividades 

das duas obras, por meio da coleta de dados do reaproveitamento dos RCC. Esse 

procedimento ocorreu, no caso da 1ª obra, durante os quatro primeiros meses (1º período), ou 

seja, em maio, junho, julho e agosto de 2009 (TABELA 7). Após essa permanência diária, 

foram feitas visitas periódicas, conforme cronograma das atividades (TABELA 8). 

 

Tabela 7 – Cronograma da permanência nas obras em estudo. 

Período Obra 1 Obra 2 

1° 11/05/2009 a 29/08/2009 04/07/2011 a 27/07/2011 

2° 16/12/2009 a 12/02/2010 19/12/2011 a 14/01/2012 

3° 07/07/2010 a 18/07/2010 - 

4° 20/12/2010 a 11/02/2011 - 

5° 04/07/2011 a 22/07/2011 - 

  

 No final de dezembro e nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, novamente, 

houve um acompanhamento diário das atividades, seguida de novas visitas, após esse período. 

No caso da 2ª obra, as visitas ocorreram conforme o cronograma (TABELA 8), onde foram 

realizados os procedimentos de coleta de dados do reaproveitamento dos rejeitos. Durante os 

meses de dezembro e janeiro de 2012 o acompanhamento foi cotidiano. 

 

Tabela 8 – Cronograma das visitas às obras de estudo de caso. 

                    Visita                                             Obra 1                                            Obra 2 

1ª 18/09/2009 16/08/2011 

2ª 30/10/2009 19/09/2011 

3ª 15/04/2010 28/10/2011 

4ª 21/05/2010 - 

5ª 24/09/2010 - 

6ª 08/10/2010 - 

7ª 25/03/2011 - 

8ª 27/05/2011 - 
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2.3.2 Quantificação dos Materiais Reaproveitados 

A quantificação dos materiais reutilizados ou reciclados foi feita de maneira indireta, 

ou seja, as quantidades eram obtidas por meio dos trabalhos realizados. Tal procedimento foi 

possível por meio da coleta dos dados das atividades realizadas nas obras, que foram anotadas 

no diário de obras da empresa responsável pela execução dos trabalhos. O diário de obras é 

um documento oficial exigido pelos fiscais das obras, tal documento deve ser preenchido 

diariamente, nele são descritas todas as atividades e serviços executados durante o dia. Dessa 

maneira, através da composição dos serviços (documento disponibilizado pela empresa), onde 

há um detalhamento de todo material e mão de obra utilizado na execução de uma 

determinada etapa da construção, foi possível quantificar os rejeitos reaproveitados, e a partir 

desses dados descrever as vantagens financeiras e ambientais dessas ações. A exemplo, a 

descrição da composição de materiais e mão de obra utilizados na confecção de superestrutura 

(TABELA 9), ou seja, execução de vigas, de pilares e de lajes. 

 

Tabela 9 – Composição dos materiais e da mão de obra da superestrutura para cada m
3
 de 

concreto usinado. 

Superestrutura 

Concreto Fck 25 MPa incluindo 

 ferragem, formas e lançamento (m
3
) 

Insumos 

Código Descrição do Recurso Unidade Quantidade 
Percentual 

dos Custos 

Componente 

Auxiliar 

Formas de tábuas de 3ª p/ C.A. em 

estrutura 
m

2
 10,00 92,42% 

B01002 Aço CA-50 kg 30,00 1,57% 

B01003 Aço CA-60 kg 30,00 1,47% 

U01018 Ferreiro h 4,00 1,97% 

Componente 

Auxiliar 

Lançamento e aplicação do concreto em 

estrutura 
m

3
 1,00 1,90% 

Componente 

Auxiliar 

Preparo de concreto estrutural com 

betoneira 
m

3
 1,00 0,67% 

Total 
   

100,00% 

Fonte: Adaptado da planilha da empresa contratada. 

  

Na Tabela 9, onde há a composição dos serviços de superestrutura do concreto de 

resistência Fck 25 MPa (incluindo ferragem, formas e lançamento), há a descrição de todo 

material e da mão de obra utilizada para a confecção e a concretagem de 1 m
3
 de concreto. A 

partir dessa descrição foi possível saber o quanto foi gasto de material, por exemplo, no caso  



42 

 

 

 

 

da madeira (tábuas) foram utilizados 10 m
2
 para cada 1 m

3
 de concreto usinado e concretado. 

Dessa maneira, foi possível quantificar a reutilização dos materiais a partir do que fora 

utilizado na 1ª confecção e, quando isso ocorria mais de uma vez, tal valor foi multiplicado 

pelo número de vezes que fora reaproveitado. 

Dentre os trabalhos de reaproveitamento previstos, o primeiro foi selecionar o local 

adequado para a armazenagem dos rejeitos (FIGURAS 14 e 15), de maneira que pudessem ser 

segregados e dispostos corretamente, sem que atrapalhassem o trânsito de equipamentos, 

máquinas e funcionários no canteiro das obras. Após a triagem, segregação e armazenamento 

os materiais considerados adequados para reutilização foram reintroduzidos nas atividades de 

execução das obras em questão. Dentro desse aspecto foi dado enfoque para o 

reaproveitamento de resíduos, como madeira, concreto, aço e entre outros.  

 

     

Figura 14 - Triagem e armazenamento de materiais na obra 1 (a; b). Julho de 2009. 

 

     

Figura 15 - Triagem e reaproveitamento de resíduos na obra 2 (c; d).Outubro de 2011. 

 

Ao mesmo tempo em que eram executadas as atividades preestabelecidas no PGRCC, 

esses procedimentos foram sendo comparados com as diretrizes da Resolução CONAMA 

a) b) 

c) d) 

Foto: Angélica Salame Foto: Angélica Salame 

Foto: Angélica Salame Foto: Angélica Salame 
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307/2002, levando em conta os critérios de minimização da geração de rejeitos, segregação, 

acondicionamento, tratamento e disposição final correta dos resíduos sólidos da construção 

civil. Através da análise dos resultados dessas atividades foi possível também destacar os 

benefícios ambientais e econômicos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 IMPORTÂNCIA DO REAPROVEITAMENTO DOS RCC NO ESTUDO DE CASO 

1 E 2 

A empresa estudada apresenta preocupação com a exacerbada produção de resíduos, 

isso ocorre porque foi dado importância à preservação ambiental, ademais, geram-se gastos 

desnecessários na construção em decorrência do desperdício de insumos. Por isso, durante as 

duas obras do estudo de caso, foi realizado o trabalho de reaproveitamento, parte integrante 

do PGRCC, que teve como prioridade evitar o consumo exagerado de materiais, diminuir a 

geração de rejeitos, bem como, reaproveitar e reciclar os resíduos, quando possível, dentro da 

própria empresa. Tais objetivos vão de encontro com os preestabelecidos pela Resolução 

CONAMA 307/2002, que considera a necessidade de implementar diretrizes, como essas 

supracitadas, para a efetiva redução dos impactos ambientais gerados pelos resíduos oriundos 

da construção civil. 

O reaproveitamento dos resíduos sólidos da construção civil visa dois aspectos de 

suma importância, a proteção ambiental e a economia de recursos, dessa forma, os resíduos 

voltam para o mesmo ou para outro setor como matéria-prima. Os principais resíduos gerados 

nas construções civis estudadas são descritos na Tabela 10. 

SCHNEIDER (2003) relata que a reciclagem de RCD contribui para a ampliação da 

vida útil dos aterros, especialmente em grandes cidades, onde a construção civil é muito 

intensa e há escassez de aterros ou é inexistente, como é o caso do município de Vilhena-RO.  

Outra questão que deve incentivar o reaproveitamento dos RCC é o fato de, além de 

agentes biológicos patogênicos ou resíduos químicos tóxicos que podem afetar a saúde do 

homem direta ou indiretamente, vários animais encontram nos resíduos água, abrigo e 

alimento, condições básicas para o seu desenvolvimento (SISSINO 2000 apud SCHNEIDER 

2003). Tal situação é consequência da disposição inadequada de resíduos sólidos.  

 

Tabela 10 - Descrição dos resíduos e suas origens dentro das obras 1 e 2. 

Resíduos Origem 

Madeira Refugo da utilização em escoras, na fabricação de caixarias, andaimes e telhados 

Tijolos 
Quebra involuntária, erros diversos no processo de execução de alvenaria e 

provocados pela passagem de tubulação elétrica e hidráulica 
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Resíduos Origem 

Concreto e 

argamassa 
Através de sobras não utilizadas a tempo útil 

Aço 
Através das sobras dos cortes precisos para a construção de concreto armado, laje 

e entre outros 

Solo 
Através da retirada do solo existente para o correto nivelamento e troca de material 

por um que melhor se adéqüe. 

Óleos e graxas Ocorrem através da manutenção dos veículos e maquinários 

Tintas e 

massa corrida 
Sobras dos serviços de acabamento 

Vidro 

(comum e 

temperado) 

Oriundo de quebras involuntárias e de erros de medida 

Granito Proveniente de quebras, sobras por erros de medida 

 

No caso da cidade de Vilhena-RO, local dos estudos de caso, a prefeitura municipal 

não possui nenhum plano de gerenciamento dos RCC o que, inevitavelmente, causa danos 

ambientais negativos ao local, a citar a disposição final inadequada, possível poluição do solo 

e da água, além dos impactos como a poluição visual e entre outros. Por isso, torna-se 

necessário que os produtores de RCC sejam responsáveis pela gestão das suas escórias de 

maneira adequada, objetivo almejado durante a execução das obras 1 e 2 em estudo. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE REAPROVEITAMENTO DOS RCC NAS 

OBRAS 1 E 2 

Durante as duas obras do estudo de caso, todos os materiais que foram reaproveitados 

passaram, preliminarmente, por uma triagem, onde foram selecionados conforme o tipo de 

material e posteriormente estocados para o seu reaproveitamento, a exemplo a Figura 16. Esse 

procedimento atendeu as premissas estabelecidas pela Resolução CONAMA 307/2002, onde 

no Art. 9º, a etapa II determina que a triagem deva ser realizada, preferencialmente, pelo 

gerador na origem, respeitadas as classes de resíduos. Além disso, a etapa III estabelece que o 

acondicionamento deva ser efetuado de forma a garantir o confinamento dos resíduos, tal 

etapa foi executada de maneira que tais resíduos pudessem ser reutilizados e reciclados 

posteriormente. 

De fato, ao se desperdiçarem matérias e/ou energia, a sociedade está desvalorizando o 

valor intrínseco inerentes aos resíduos, sem qualquer valorização e sem resolver 

completamente o problema ambiental associado (FERNANDO et al, 2007),  dessa maneira, a 
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valorização de qualquer resíduo quando retorna ao processo produtivo, seja para reciclagem 

ou reuso se deve ao fato da boa segregação e do bom armazenamento. A triagem obrigatória 

dos RCD no local de sua geração é um dos instrumentos mais comuns utilizados para facilitar 

o seu reaproveitamento. No Japão, por exemplo, as empresas de demolição são obrigadas a 

separar e a entregar os materiais nas unidades de reciclagem (SCHNEIDER, 2003), fato que 

facilita e agiliza as etapas posteriores de gestão dos RCC. 

 

    

 Figura 16 – Triagem da madeira na obra 2 (a e b). Maio de 2011. 

 

 Parte representativa dos resíduos produzidos no primeiro trimestre de 2009 foi o solo 

(FIGURAS 17 e 18), em torno de 5.000 m
3
. Isso porque nesse momento ocorreram os 

processos de limpeza e de terraplanagem da área. A sua remoção ocorreu através de 

equipamentos pesados, como pás carregadeiras e escavadeiras hidráulicas, que fizeram 

grandes acúmulos de resíduos.  

Esse material foi disposto em depressões do próprio terreno e parte foi armazenada 

para possíveis futuros usos, por exemplo, na regularização do terreno da obra 2. Vale ressaltar 

que essa matéria-prima apresenta baixo valor, porém o seu transporte e a sua disposição 

acabam onerando o seu custo, assim o seu reaproveitamento gera um bom retorno para a 

empresa. 

Além disso, há que se levar em conta a questão ambiental, uma vez que houve o 

reaproveitamento do solo removido no próprio terreno das obras, não foi necessário retirar 

essa matéria prima de outro lugar ou depositar esse material removido em outras áreas, 

fazendo com que o impacto ambiental fosse local, nesse caso. Esse fato remete as questões 

consideradas no início da Resolução CONAMA 307/2002, que prevê que os geradores de 

a) b) Foto: Angélica Salame Foto: Angélica Salame 
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resíduos devam ser responsáveis pelos rejeitos das suas atividades resultantes da remoção de 

vegetação e escavação de solos. 

 

    

Figura 17 - Movimentação de terra para aterro, nivelamento e compactação do terreno. 

 Obra 1 (a). Julho de 2009; Obra 1 (b). Agosto de 2009. 

 

     
 

Figura 18 - Movimentação de terra para aterro, nivelamento e compactação do terreno da obra 2.  

Maio de 2011 (a); Maio de 2011 (b). 

 

 

Outro resíduo gerado em grandes quantidades foi a madeira, aproximadamente, 250 

m
3
 de madeira foram utilizados nas obras 1 e 2,  visto que era empregada por curtos períodos 

no apoio de estruturas de lajes, na fabricação de andaimes, caixarias e entre outras funções. A 

melhor maneira encontrada pela empresa para evitar o aumento da produção de resíduos foi 

fazer a reciclagem da madeira, retirando seus pregos e armazenando-as de forma homogênea 

para posterior reutilização na construção de caixarias, apoios de estruturas (andaimes), suporte 

para equipamentos de corte e entre outros.  

Em média a madeira foi reutilizada 3 vezes, por exemplo, na escora de superestrutura 

(FIGURA 19) isso porque com o passar do tempo esse material perde o seu formato original, 

por causa dos pregos, acabam ocorrendo quebras, devido à fadiga, o que deixa a sua 

a) b) 

a) b) 

Foto: Angélica Salame   Foto: Angélica Salame 

Foto: Angélica Salame Foto: Angélica Salame 
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superfície irregular e impede o seu reaproveitamento dentro da construção civil. Nesses casos, 

quando a madeira já não era mais útil no local, elas eram doadas aos funcionários da empresa, 

além de serem utilizadas nos fornos de padarias e de fábricas de cerâmicas do município. 

 

 
 

Figura 19 - Reaproveitamento da madeira para escora de superestrutura da obra 1. Agosto de 2009. 

 

Apesar de não apresentar grande geração de resíduos, o aço, o tijolo, os óleos e as 

graxas também foram reaproveitados. Alguns desses materiais, como o aço, foram utilizados 

na fabricação de ferramentas usadas na obra como ponteiros, talhadeiras e chaves para dobrar 

ferragem (FIGURA 20). O restante foi armazenado para reaproveitamento na fabricação de 

estruturas de portas, de janelas e outros fins, ademais tais resíduos foram doados para 

empresas metalúrgicas como a Fundição Panho. 

Conforme SILVA (2007) a importância ambiental do reaproveitamento dos RCC 

está intrinsecamente ligada à conservação dos recursos naturais, isso porque algumas reservas 

estão atualmente, bastantes limitadas, a exemplo as reservas mundiais de cobre, com vida útil 

estimada em pouco mais de 100 anos, e as reservas de zinco, com expectativa de 

aproximadamente 200 anos. 

Foto: Angélica Salame 



49 

 

 

 

    

Figura 20 – Local da confecção de ferramentas por meio do reaproveitamento do aço na obra 2 (a e 

b). Maio de 2009. 

 

Os tijolos quebrados no transporte foram utilizados na alvenaria em locais onde são 

necessários pequenos pedaços. Os óleos das trocas de caminhões foram úteis como 

lubrificantes de ferramentas (correia de motosserra, engrenagem de betoneira e etc), além de 

serem reaproveitados nas caixarias, como agente desmoldante, de pilares e de vigas para 

facilitar a desforma. 

Dentre os RCC mais produzidos nas construções civis, a argamassa e o concreto 

possuem destaque, pois representam, em média, 21% e 37%, respectivamente, de todo o 

resíduo gerado dentro do pátio das obras, de acordo com ZORDAN (1997). No entanto, no 

caso das obras que foram objeto de estudo, tais resíduos tiveram geração minimizada, isso se 

deve ao fato de o concreto e da argamassa terem sido usinados “in loco”, conforme Figura 21. 

Isso proporcionava maior controle da demanda, uma vez que esses insumos eram produzidos 

somente quando eram liberadas novas frentes de serviço, previamente planejadas, tal como a 

concretagem de lajes. 

Dessa maneira o concreto, por exemplo, era utilizado dentro das obras, assim que 

usinado, sem que ocorressem desperdícios significativos. Todavia, quando ocorriam 

paralisações nas concretagens ou quando, por erros de demanda, havia a produção em 

excesso, tal resíduo era utilizado, antes do tempo de cura, na concretagem de outras locais, 

sem que houvesse comprometimento estrutural, tal como, em calçadas externas das obras. 

Sendo assim, sempre que possível e corretamente utilizável o concreto era reaproveitado. 

 

a) b) Foto: Angélica Salame Foto: Angélica Salame 
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Figura 21 - Usina de produção de concreto (a); Concretagem de laje bloco “C” (b). Julho de 2009. 

 

Durante a fase de acabamento, as tintas, os solventes e as argamassas foram os 

produtos mais utilizados, porém são os que mais facilmente acabam gerando resíduos, isso 

porque secam rapidamente quando expostos. Conforme a NBR 10.004, de 31 de maio de 

2004, esses materiais são enquadrados na classe I, por serem considerados resíduos perigosos, 

no caso da tinta, por exemplo, ela é considerada como tóxica e inflamável, característica que a 

torna perigosa. Esses resíduos não foram reaproveitados, uma vez que não havia tecnologia 

adequada no local. 

 Os rejeitos de materiais cerâmicos de revestimento dos banheiros, dos vestiários e da 

piscina foram doados aos funcionários da empresa, para utilização do material em suas 

residências, os pedaços quebrados só eram reaproveitados nas obras quando era necessário 

preencher recortes, caso contrário, já eram separados para doação. Sabe-se que os materiais 

cerâmicos podem ser utilizados como agregados, conforme SANTOS (2004), a cerâmica de 

revestimento pode ser utilizada como agregado para a confecção de blocos intertravados, o 

que seria uma boa alternativa de reaproveitamento, caso fosse necessário.  

Conforme MENEZES et al (2009) a substituição do aglomerante por RCC na 

produção de argamassas pode ser efetuada com sucesso em teores de até 50%, e os resíduos 

com atividade pozolânica propiciam aumentos significativos na resistência à compressão 

simples das argamassas, ou seja, uma boa maneira de reaproveitar os RCC. Dessa maneira, o 

resíduo que antes seria descartado, pode retornar ao processo de construção civil como 

matéria-prima. 

O gesso que fora utilizado em algumas salas da obra do estudo de caso 1, na 

confecção de forro e paredes (gesso acartonado) produziram rejeitos, cerca de 5% do total, 

isso advém de perdas na construção que são significativas, devido às atividades de cortes 

a) b) Foto: Angélica Salame Foto: Angélica Salame 
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precisos na execução dos serviços, esses materiais não tiveram reaproveitamento na obra. 

Dessa maneira esses resíduos foram coletados pela empresa terceirizada responsável por 

executar os trabalhos com o gesso. 

Os materiais que sobraram dos serviços elétricos (como fiação, tomadas, lâmpadas, 

disjuntores e eletrodutos) e hidráulicos (tubulação e conexões em geral) executados durante as 

obras de estudo de caso 1 e 2 foram todos coletados e guardados na sede da empresa. Tais 

materiais tem sido utilizados em outras obras, o que traz um bom retorno financeiro para 

empresa, pois evita-se a compra de novos materiais. 

De acordo com o Projeto de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, 

criado e implantado pela empresa responsável pela execução das obras 1 e 2 (estudo de caso), 

as atividades atenderam, em sua maioria, os pré-requisitos estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 307/2002 (TABELA 11). Isso porque foram desenvolvidas todas as etapas 

estabelecidas por tal normativa, na qual a empresa foi responsável pela gestão adequado dos 

seus RCC, desde a caracterização (etapa I) até a destinação final (etapa V). Cabe salientar que 

todas as despesas decorrentes dessa gestão foram custeadas pela empresa. 

 

Tabela 11 – Quadro comparativo das atividades do PGRCC com as diretrizes CONAMA 307/2002.  

Atividades do PGRCC Implantadas 

no canteiro de obras 1 e 2 
        Resolução CONAMA 
             307/2002 (Art. 9 º) 

 Atendimento as Diretrizes   
        da CONAMA 307/2002 

              SIM            NÃO 

Caracterização dos materiais  Etapa I X 
 

Triagem dos materiais  Etapa II X 
 

Acondicionamento  Etapa III X 
 

Transporte  Etapa IV X 
 

Destinação final  Etapa V X 
 

 

Os rejeitos de vidro comum e vidro temperado foram todos coletados pela empresa 

terceirizada responsável pela instalação dos mesmos. Já as telhas e os blocos de concreto com 

defeitos foram doados aos funcionários da empresa. Apesar do granito utilizado nos banheiros 

(divisórias e pias), nas escadas e nos peitoris das janelas (dos blocos “A”, “B” e “C”) ter sido 
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encomendado sob medida, alguns retalhos acabaram sobrando, tais rejeitos também foram 

doados aos funcionários da empresa.  

 

3.3 DESCRIÇÃO QUANTITATIVA DO REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DAS OBRAS 1 E 2 

Quando realizada a comparação das despesas do reaproveitamento da matéria-prima, 

relacionando os seus gastos inerentes (mão-de-obra), com os custos dos materiais que 

deveriam ser comprados novos, os materiais que se mostraram satisfatórios de reutilização, 

apenas do ponto de vista financeiro, foram o solo removido e a madeira. Os custos são 

descrito na Tabela 11, para o reaproveitamento de 10 m³ de matéria-prima.  

Um exemplo claro desse benefício é: o custo em reaproveitar 10 m³ de solo foi de R$ 

98,89 e da madeira R$ 329,79, caso se optasse comprar tais materiais os gastos seriam de R$ 

160,00 e R$ 3500,00 para o solo e a madeira respectivamente, apresentando assim uma 

economia financeira, o que equivale a 38, 2% para o solo e 90,6% para a madeira. 

 

Tabela 12 – Descrição dos custos do reaproveitamento da madeira e do solo removido. 

Resíduos 
Custo Total Reaproveitamento 

R$/10 m
3
 

Custos de Novos 

Materiais R$/10 m3 

Economia em R$/10 m
3 
do 

Reaproveitamento 

Solo 98,89 160,00 61,11 

Madeira 329,79 3.500,00 3.170,21 

 

Já o reaproveitamento do aço (1.000 kg) para a confecção de ferramentas utilizadas 

nas obras e nas ferragens, o consumo dos óleos e graxas (45 kg) das máquinas e dos 

caminhões em caixarias, para facilitar a desforma, além do reaproveitamento dos tijolos 

quebrados (aproximadamente 2750 unidades) e do concreto (17,5 m
3
) produzido em excesso 

não trouxeram benefícios econômicos relevantes. No caso do concreto, estudos sugerem que 

as perdas desse material ficam entre 1,5% a 12,9% do total produzido (SOUZA et al,. 2004), 

porém no caso das obras de estudo, o concreto pôde ser reaproveitado para a concretagem de 

calçadas, fato que evitou desperdícios de insumos e da mão de obra executora dos serviços. 

No entanto, no que se relaciona a diminuição de impactos ambientais negativos, tais 

atividades foram muito significantes, a começar pelo reaproveitamento dos óleos e graxas 
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provenientes das trocas dos equipamentos utilizados na obra, isso porque tais resíduos são 

enquadrados, conforme a NBR 10.004/2004, na classe I, por serem considerados resíduos 

perigosos, pela sua toxicidade. Como tais resíduos foram reaproveitados eles deixaram de ser 

potenciais poluidores do solo e da água, caso não fossem corretamente tratados e dispostos. 

No caso do reaproveitamento da madeira (FIGURA 22), esse procedimento trouxe 

também benefícios ambientais. Nesse caso, deve-se destacar a quantidade de árvores 

deixaram de ser derrubadas devido à reutilização desse material.  

Conforme SOUZA et al (2008) em uma floresta com um volume médio de 0,2550 m
3
 

por árvore é necessário cortar e descascar 3,92 árvores para que se obtenha 1 m
3 

de madeira. 

Dessa maneira, conforme a Tabela 12, como foram reutilizados 76,67 m
3 

de madeira, 

portanto, aproximadamente, 300,5 árvores deixaram de ser cortadas. Deste modo, o 

reaproveitamento dos RCC são procedimentos simples e viáveis para a diminuição de gastos e 

a redução do consumo dos recursos naturais. 

 

Tabela 13 - Descrição do reaproveitamento de resíduos sólidos da construção civil das obras 1 e 2. 

Resíduos Unidade 
Quantidade de 

Material Utilizado 

Quantidade de 

Resíduos 

Reaproveitados 

Material 

Reaproveitado 

(%) 

Solo m
3 40.000 5.000 12,5 

Madeira m
3 250 76,67 30,6 

Aço kg 120.000 1000 0,83 

Óleos e graxas kg 45 45 100 

Concreto m
3 5001 17,5 0,35 

Argamassas m
3 300 3,5 1,16 

Tijolos unid.* 135.000 2750 2,04 

Granito m
2 370,55 16,6 4,5** 

Telhas de 

Fibrocimento 
m

2 2.945,35 98,17 3,33** 

Blocos de concreto unid*. 6.500 231 3,55** 

Fonte: Diário de obras da empresa. 

*Valores estimados a partir do material comprado e utilizado nos serviços. 

** Materiais que foram doados. 

 

Apesar de alguns materiais reaproveitados não terem valores quantitativos tão 

expressivos, a exemplo os tijolos (2.750 unidades), deve-se frisar a importância ambiental 

dessas ações, uma vez que isso é uma maneira de mitigar os problemas da geração de 

resíduos, isso porque a construção civil tem um grande potencial de consumir os recursos 
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naturais do planeta, o que pode chegar até 75% do total extraído (JOHN, 2000). Além disso, o 

gasto de energia elétrica é outro impacto gerado para a produção dos materiais utilizados pelo 

setor. 

O consumo de matérias-primas naturais cresce na medida do crescimento da 

economia e da população. Países industrializados, como a Alemanha, Japão e Estados Unidos 

consomem entre 45 e 85 t/hab.ano de matérias-primas naturais, sem considerar água e ar 

(SILVA, 2007). Sendo assim, ao se reaproveitar os RCC evita-se o consumo de mais recursos 

naturais, bem como, o gasto de energia elétrica para a confecção desses objetos. O efeito do 

consumo de energia no aquecimento global é um dos motivos mais importantes para as 

políticas de redução do consumo de energia devido à utilização de termoelétricas. Em 1995, 

por exemplo, cerca de 62% da energia elétrica mundial era gerada por essas usinas (SILVA, 

2007). 

 

   

   Figura 22 – Desforma, triagem e reutilização da madeira. Obra 1 (a e b). Agosto de 2009. 

 

Um dos fatores que influenciaram nos resultados positivos do reaproveitamento dos 

RCC nas obras de estudo de caso foi o incentivo dado aos funcionários, não somente para 

aqueles envolvidos nas atividades específicas de reutilização, mas todos que faziam parte do 

quadro de trabalhadores da empresa. Esses benefícios foram a participação nos lucros, por 

meio da produtividade, gratificações, pelos trabalhos bem executados, bem como o 

recebimento de doações de materiais. Além disso, todos os funcionários trabalharam com 

carteira assinada, recebiam almoço gratuito, possuíam seguro de vida individual, além de 

gozar férias e demais direitos estabelecidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

Decreto Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. 

a) b) Foto: Angélica Salame Foto: Angélica Salame 
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Atualmente já existe na cidade de Vilhena uma empresa privada que atua no ramo 

dos RCC, realizando a coleta e a venda de entulho da construção civil. Esses resíduos são 

restos de tijolos, de telhas, de argamassa e de concreto, resíduos da Classe A (conforme 

resolução CONAMA 307/2002), que já estão sendo vendidos para serem utilizados como 

material de aterro. Esse exemplo é apenas uma das alternativas para o gerenciamento desses 

resíduos que, quando triados, triturados, segregados (conforme a granulometria adequada) e 

submetidos a testes de resistência (como compressibilidade e permeabilidade) podem ser 

utilizados como agregados na confecção de, por exemplo, concreto (não estrutural), louças 

sanitárias, telhas, e entre outros. 

Essa atividade de reaproveitamento seria mais viável caso fosse implantado no 

município uma central de reciclagem de RDC, o que facilitaria e centralizaria a gestão desses 

resíduos, além de ser uma maneira de cumprir as diretrizes da Resolução CONAMA 

307/2002, onde no Artº 6, Inciso II, descreve que o PIGRCC deve possuir o cadastramento de 

áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem e armazenamento temporário de  

pequenos volumes, em conformidade com o porte da área urbana municipal. Isso poderia ser 

uma parceria entre as empresas privadas (como a exemplificada) e o poder público, para que a 

gestão desse empreendimento tivesse mais cooperados. 

Um bom exemplo de gestão dos RCC tem ocorrido em Salvador-BA, por meio do 

Projeto de Gestão Diferenciada de Entulho, regulamentado pelo Decreto nº 12.133, de 

8/10/98, que estabelece a obrigação para o proprietário (seja pessoa física ou jurídica) ou ao 

responsável legal por uma obra de construção civil e movimentação de terra, a obrigação de 

providenciar, às suas expensas, o transporte de entulho até os locais autorizados para sua 

recepção, bem como a aquisição dos recipientes adequados para acondicionamento no local 

da obra (AZEVEDO et al, 2006). 

Apesar do grande avanço trazido pela resolução CONAMA 307/2002 no que se 

relaciona a gestão dos RCC, no Brasil apenas 50 municípios dos 5.565 implantaram planos de 

gerenciamento dos RCC (PINTO, 2005). Conforme MARQUES NETO (2009) as maiores 

dificuldades para a implantação dos planos de gerenciamento são a falta de recursos 

financeiros e a inexistência de corpo técnico qualificado nos quadros profissionais capazes de 

diagnosticar fontes geradoras e implementar ações, tal como a fiscalização. Sendo assim, 

muito trabalho tem a ser feito para que a gestão adequada dos RCC ocorra a nível nacional de 

maneira eficiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término desse trabalho foi possível destacar os efeitos positivos do 

reaproveitamento dos RCC realizado durante a execução das duas obras do estudo de caso. A 

reutilização da madeira teve destaque tanto econômico quanto ambiental, uma vez que trouxe 

redução de custos nos trabalhos, devido à reutilização de 76,67 m
3
 desse material, o que 

corresponde a 30,6% de toda a madeira utilizada nas duas obras do estudo de caso. Além 

disso, o seu reaproveitamento deixou de ser um impacto ambiental ao evitar o consumo de, 

aproximadamente, 300,5 novas árvores, caso o reaproveitamento não tivesse sido realizado. 

Dessa maneira, o custo em reaproveitar 10 m³ de solo foi de R$ 98,89 e da madeira 

R$ 329,79, caso se optasse por comprar tais materiais os gastos seriam de R$ 160,00 e R$ 

3.500,00 para o solo e para a madeira respectivamente, apresentando assim uma economia 

financeira relevante, o que equivale a 38, 2% para o solo e 90,6% para a madeira. 

Outro fator importante foi o reaproveitamento de 5000 m
3 

de solo, o que equivale a 

12,5 % de todo o solo removido utilizado nas obras em questão, fato que se mostrou favorável 

de maneira ambiental e econômica. Os demais resíduos reaproveitados, como as telhas (98,17 

m
2
) e os retalhos de granito (16,6 m

2
), tanto dentro da obra, quanto fora (por meio das 

doações realizadas pela empresa) trouxeram muitos benefícios econômicos e sociais (para os 

receptores), assim como ambientais.  

Além desses aspectos vale ressaltar outros fatores benéficos da reutilização dos RCC, 

uma vez que o município de Vilhena-RO não possui tratamento e destinação final adequada 

para tais rejeitos, as ações de reaproveitamento fizeram com que não fosse necessário dispor 

inadequadamente vários materiais como: madeira, solo, óleos e graxas, tijolos, telhas, 

concreto, argamassas, cerâmicas de assentamento e entre outros.  

Após a conclusão dos trabalhos foi possível constatar que o Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, implantado durante a execução das duas 
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obras do estudo de caso, alcançou, em sua maioria, as metas estabelecidas pela Resolução 

CONAMA 307/2002. Tais procedimentos levaram em conta as considerações inicialmente 

relatadas nessa Resolução que destaca a viabilidade técnica e econômica do uso de materiais 

provenientes da reciclagem de resíduos da construção civil, além de considerar que a gestão 

integrada de RCC deverá proporcionar benefícios de ordem social, econômica e ambiental. 

Vale lembrar que os incentivos financeiros oferecidos aos funcionários, das duas obras do 

estudo de caso, foram fatores relevantes que influenciaram nos resultados positivos do 

reaproveitamento dos resíduos, tais incentivos proporcionaram melhores condições de 

trabalho e melhores salários a todos os envolvidos. 

Sabe-se que ações isoladas de gestão dos RCC são apenas soluções pontuais frente 

aos demais impactos causados por várias outras fontes de origem desses rejeitos. Uma 

alternativa para a gestão adequada dos resíduos sólidos da construção civil é a criação e a 

implantação, pela prefeitura municipal de Vilhena-RO, do Plano Municipal de Gerenciamento 

dos Resíduos da Construção Civil (procedimento descrito pela Resolução CONAMA 307, de 

05 de Julho de 2002), além da exigência da implantação dos Projetos de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, no caso de grandes produtores de RCC, como fora executado 

pela empresa dos estudos de caso.  

Nesse sentido, ações públicas e privadas podem ser tomadas para uma boa gestão dos 

resíduos sólidos da construção civil e, quando associada a uma fiscalização eficiente, poderão 

trazer todos os benefícios anteriormente citados. O Plano Municipal de Gerenciamento dos 

Resíduos da Construção Civil deve buscar e estabelecer processos de coleta, triagem, 

armazenamento, tratamento, reciclagem, reaproveitamento e disposição final adequada dos 

resíduos. Essas atitudes aliadas ao incentivo da geração minimizada dos RCC trarão 

benefícios às empresas construtoras, a população do entorno e, principalmente, ao meio 

ambiente. 

Portanto, a exemplo da Construtora Medianeira, às ações de reaproveitamento de 

materiais vem trazendo benefícios, sendo o mais importante a diminuição de impactos 

ambientais negativos, causados ao meio ambiente, ao se evitar ou reduzir a poluição e 

possível contaminação do solo, da água e do ar, caso esses refugos não fossem reaproveitados 

e/ou reciclados e, consequentemente, diminuição do consumo de recursos naturais. 
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