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RESUMO 

 

A gerência de resíduos sólidos no Brasil, atualmente, é algo fundamental no que tange 

todas as obras de portes médios ou grandes no quesito sustentabilidade na 

construção civil. No entanto, em muitos casos, esse gerenciamento dos resíduos não 

ocorre de maneira satisfatória no cumprimento das legislações federais, estaduais e 

municipais em relação a este assunto. Assim, o objetivo do presente estudo visa 

analisar um caso de gestão dos resíduos sólidos na construção civil em uma obra 

vertical de múltiplos pavimentos na cidade de Fortaleza, apresentando, caso 

necessário, sugestões de medidas mitigadoras ao Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil (PGRCC) aprovado pela Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA). Dessa maneira, foi realizada a caracterização 

do empreendimento, seu estudo in loco e a análise do PGRCC, com posterior 

quantificação e qualificação dos resíduos gerados pelo processo de implementação 

da obra estudada. Os resultados obtidos a partir da análise de cada etapa do PGRCC, 

verificando as percentagens dos resíduos produzidos por cada classe, a triagem, o 

acondicionamento e a destinação ambientalmente adequados dos resíduos gerados 

no empreendimento, comparando-os com a Lei nº. 10.340, (2015) e a Resolução 307 

da CONAMA (2002), pode-se constatar que a Classe D ultrapassou o volume 

dimensionado no PGRCC, que é 8,33 m³, por conta da triagem dos resíduos não está 

sendo realizada da forma correta, gerando, assim, custos maiores para a empresa. 

Demonstrou-se, ainda, a economia de R$ 52.118,55 que a empresa teve ao longo de 

15 meses em relação a boa gestão dos resíduos produzidos. A partir deste trabalho, 

pode-se concluir a real importância no âmbito financeiro, social, econômico da correta 

gestão dos resíduos sólidos na construção civil para a sociedade e o empreendedor. 

Palavras-chave: resíduos sólidos, construção civil, gestão.     
 



ABSTRACT 

 

The management of solid waste in Brazil, today, is fundamental in all the works of 

medium or large sizes in the question of sustainability in civil construction. However, 

in many cases, this waste management does not occur satisfactorily in compliance 

with federal, state, and municipal laws in this regard. Thus, the objective of this study 

is to analyze a case of solid waste management in construction in a vertical multi-

storey building in the city of Fortaleza, presenting, if necessary, suggestions for 

mitigating measures to the Civil Construction Waste Management Project (CCWMP) 

approved by the Municipal Department of Urbanism and Environment (MDUE). In this 

way, the characterization of the project will be carried out, its on-site study and the 

CCWMP analysis, with subsequent quantification and qualification of the residues 

generated by the implementation process of the work studied. The results obtained 

from the analysis of each stage of the CCWMP, verifying the percentages of the 

residues produced by each class, the triage, the packaging and the environmentally 

adequate destination of the residues generated in the enterprise, comparing them with 

Law no. 10,340, (2015) and Resolution 307 of CONAMA (2002), it can be seen that 

Class D exceeded the volume scaled in the CCWMP, which is 8.33 m³, because the 

waste sorting is not being carried out correctly , thus generating higher costs for the 

company. It was also demonstrated the savings of R $ 52,118.55 that the company 

had over 15 months in relation to the good management of the waste produced. From 

this work, it is possible to conclude the real importance in the financial, social and 

economic scope of the correct management of solid waste in the civil construction for 

the society and the entrepreneur. 

Keywords: solid waste, construction, management.  
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 INTRODUÇÃO 

1.1  Considerações iniciais 

O entulho ou resíduos de construção é algo gerado a partir de construções, 

reformas, demolições, entre outros meios. A preocupação e a necessidade de sua 

reciclagem ocorreram após a 2ª Guerra Mundial, pois com o grande acúmulo de 

resíduos de construção e demolições gerados pelos efeitos dessa guerra, houve-se a 

inevitabilidade de se reciclar esse material por conta da escassez de matéria prima 

naquele momento. 

Dessa maneira, no período da industrialização, na maioria dos países, não 

se havia essa preocupação com a destinação dos resíduos da construção, sendo ele, 

muitas vezes, despejados em rios, lagoas, mares, aterros sem alguma 

regulamentação, enfim, sem a destinação final correta. Além disso, não havia, ainda, 

a preocupação com a poluição do meio ambiente e a suas consequências para a 

natureza e as sociedades futuras.  

Nesse contexto, o destino final dado a esse tipo de material, atualmente, é 

de suma importância no que tange a preservação ambiental e os efeitos da poluição 

no meio ambiente. Desse modo, a partir da década de 90, a gestão ambiental tornou-

se uma questão de necessidade para as nações e ocorreu o maior engajamento 

político e social dos cidadãos. 

Ademais, muitos construtores menos preocupados com as questões 

ambientais, principalmente, nos países em vias de desenvolvimento, se defrontam 

com uma situação de pouco espaço físico nos canteiros de obras e, para efetuar a 

limpeza frequente e constante desse lugar, fazem o uso do transporte dos resíduos 

de construção civil de forma clandestina, despejando esses materiais em lugares os 

quais não são propícios, ou por meio de empresas que não são cadastradas e 

licenciadas pelo órgão ambiental fiscalizador competente para executar o transporte 

do resíduo. Assim, essas operações podem gerar custos elevados e problemas com 

a poluição dos ambientes. 

Nesse contexto, o não gerenciamento de forma correta da produção dos 

resíduos sólidos da construção civil e o seu consequente destino final, podem gerar 

problemas a saúde da população residente, pois o descarte inadequado e a não 
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reciclagem desses resíduos são causas para a ocorrência da proliferação de vetores 

de doenças aos seres humanos. 

Dessa forma, a partir da resolução nº. 307, de 5 de julho de 2002, da 

CONAMA, a qual se define a responsabilidade do poder público e dos agentes 

privados para a implementação de planos integrados de gerenciamento dos resíduos 

de construção, possibilitando as condições legais para aplicação da Lei 9.605/1988 

que define os crimes ambientais. 

Assim, de acordo com o Cabral e Moreira (2011), 

Esta Resolução define claramente que os resíduos da construção civil são os 
provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 
construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, 
tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, 
telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., 
comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Dessa maneira, essa resolução, a qual já está vigorando, determina 

obrigações no âmbito municipal bem como no âmbito dos geradores, como as 

empreitaras, as quais devem produzir planos de gerenciamento de resíduos da 

construção civil os quais serão aprovados e fiscalizados pelos órgãos competentes 

das determinadas regiões. Nessa perspectiva, muitos bancos, os quais são os 

maiores agentes fomentadores da construção no País, exigem como um dos 

requisitos para liberação do financiamento a regularização das obras quanto aos itens 

dessa Resolução citada anteriormente.  

No cenário atual, há diversas leis e regulamentações municipais, estaduais 

e federais que abordam esse assunto. Assim, o tema central desse trabalho se mostra 

bastante importante no que tange a legislação ambiental em vigor na prefeitura 

Municipal de Fortaleza, bem como o uso sustentável das matérias-primas das obras 

de construção civil. 

Desse modo, neste trabalho haverá a comparação do PGRCC da obra 

analisada no estudo de caso com o Manual de Gestão dos Resíduos Sólidos do 

Sinduscon (2011) e do Manual para Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Prefeitura 

de Fortaleza-CE (2015), baseando-se na Lei nº. 10.340 (2015) e a Resolução 307 da 

CONAMA (2002). 
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Ademais, realizar-se-á o cálculo do volume de resíduos produzidos e a 

proposição de medidas mitigadoras para possíveis problemas com o PGRCC da obra 

estudada. 

1.2 Problema de pesquisa 

Os resíduos sólidos oriundos da construção civil ainda não revelam uma 

gestão considerada de forma correta e que esteja quase que 100% dentro da 

legislação. Dessa maneira, acontece uma enorme produção e descarte, sem passar 

pela reciclagem, de grandes quantidades de RCD, superando a produção de resíduos 

domésticos, por exemplo, acarretando, o maior consumo das matérias primas 

existentes e a maior geração de RCD sem que haja o seu tratamento e a sua 

reutilização.  

Além disso, a destinação final desse tipo de resíduo, muitas vezes, por não 

ocorrer da forma adequada e correta, faz com que áreas como a de preservação 

permanente, cursos de rios, aterros e margens de rodovias sejam alvo de descarte de 

RCD, ocasionando, dessa maneira, problemas no âmbito ambiental dos mais diversos 

possíveis. Dessa forma, deve-se haver uma fiscalização frequente e rígida por parte 

dos órgãos competentes tanto no âmbito municipal quanto no estadual e federal. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar um caso de gestão de resíduos sólidos em uma obra vertical de 

construção civil na cidade de Fortaleza, apresentando, se necessário, medidas 

mitigadoras ao Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) 

existente na mesma.  

1.3.2 Objetivos específicos 

• Quantificar e qualificar os resíduos gerados pelo processo de implantação de 

uma obra de construção civil;  

• Analisar a gestão dos resíduos sólidos da obra estudada por parte do gerador; 

• Propor um melhor aperfeiçoamento na gestão dos resíduos sólidos da obra 

estudada. 

• Apontar os principais pontos de desacordo com o PGRCC de fortaleza, caso 

existam; 

• Propor uma melhor maneira de armazenamento e destinação final para 

diversos tipos de resíduo da construção civil. 
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Aspectos gerais 

A geração de resíduos sólidos na construção civil é algo que ocorre a 

bastante tempo, mas a preocupação com a sua destinação final e a consequente 

poluição dos nossos recursos naturais e a consequente contaminação das pessoas e 

dos animais que tem contato direto com o lixo tornou-se preocupação das nações ao 

final da segunda grande guerra mundial.  

No cenário atual, segundo Corrêa, Butter e Ramalho (2009), calcula-se que 

sejam produzidos mundialmente em torno de 900 milhões de toneladas de RCD por 

ano, sendo 7% apenas nos EUA, e a maior parte desse volume produzido não é 

reciclado.  

Nesse contexto, essa reciclagem do RCD, citado anteriormente, contribui 

para eliminar o problema do grande volume de lixo produzido e descartado sem o 

devido tratamento, proporcionando a preservação dos nossos recursos naturais 

(florestas, rios, lagos, mares) e da nossa fauna, possibilitando a geração de empregos, 

de receitas, produtos de baixo e de considerável qualidade. 

Dessa forma, várias empresas implantaram sistemas de qualidades afim 

de otimizar os processos de produção, reduzindo assim a geração de RCC e o 

desperdício de matéria prima. Além disso, com a crescente preocupação com as 

questões ambientais nas sociedades e o ascendente aumento da rigidez e da 

fiscalização quanto as leis ambientais, as indústrias da construção civil dado cada vez 

mais importância a esse tema. 

Além disso, o tema da sustentabilidade é pauta de vários debates entre as 

nações e as sociedades atualmente, pois da forma que ocorria o consumo e a poluição 

na época do início da Revolução Industrial, o Planeta provavelmente sucumbiria ao 

colapso total com a degradação ambiental, a extinção dos recursos naturais e a de 

diversas espécies de animais. 

 Resíduos da construção civil 

A produção e o despejo de material de construção civil de forma 

desorganizada fazem com que as sociedades atuais exijam ações por parte dos 

representantes governamentais e dos geradores de entulho para que encontrem 
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maneira de tratar adequadamente esses resíduos gerados. No entanto, verifica-se 

uma gradativa competição por espaço no mercado consumidor visando atender à 

satisfação dos clientes no que tange uma apreensão das empresas em reduzir 

desperdícios, aprimorar processos, diminuir custos e aumentar as suas qualificações 

em termos regionais, nacionais e até internacionais. 

Nesse contexto, apesar do receio de que os assuntos relacionados à 

preservação do meio ambiente não sejam recentes, em muitas cidades e empresas o 

entulho produzido não recebeu a merecida atenção no decorrer dos anos, mantendo-

se classificado como um material inerte e que não causa muito impacto à natureza, 

tendo em vista os diversos tipos de agressões ao meio ambiente por conta do despejo 

inadequado desses materiais. 

Dessa forma, vários países desenvolvidos estão encontrando dificuldades 

para encontrar uma destinação final adequada para o crescente entulho gerado em 

seus países por conta da ausência de espaço para a deposição final. Assim, o cuidado 

com o solo, a redução da produção de entulho e a sua reutilização são os principais 

pontos para termos a geração do desenvolvimento de forma sustentável.  

Ademais, segundo Schenini, Bagnati e Cardoso (2004), é de fundamental 

importância que o conceito do desenvolvimento sustentável seja integrado na indústria 

da construção civil, tendo em vista que ela responda por 40% da formação bruta de 

capital internacional e utiliza entre 14% e 50% dos recursos da natureza extraídos no 

planeta. 

Nessa perspectiva, os materiais descartados pelas empresas de 

construção civil são partes integrantes dos resíduos sólidos urbanos os quais estão 

incluídos, ainda, os resíduos domiciliares. No entanto, para os RCD, há 

complicadores, como o desconhecimento dos volumes realmente produzidos e da 

capacidade de reutilização. Dessa maneira, a situação se torna bastante grave, no 

que tange a gestão dos resíduos, quando se é percebido a ineficácia das ações 

corretivas praticadas. Assim, segundo Corrêa, Butter e Ramalho, (2009), uma 

acertada gestão de resíduos possibilita diminuir o impacto ambiental de diversas 

formas, tais como: extração; geração; beneficiamento; transporte; tratamento; 

destinação final e aumento da vida útil de aterros sanitários. 
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Nesse cenário, o entulho, em contrapartida, apresenta condições 

iminentemente adequadas para a sua reutilização/reciclagem no setor da construção 

civil, como por exemplo, na pavimentação de vias públicas e nivelamento de solos, 

produção de componentes da alvenaria, concreto, entre outros. 

Nessa perspectiva, segundo Cabral e Moreira (2011), as perdas 

ocasionadas pelo desperdício dos materiais durante a construção de uma edificação 

são as grandes responsáveis pela geração de RCD no canteiro de obras. Estas perdas 

podem ocorrer em diferentes fases da obra e por distintos motivos. 

Figura 1 – Causas das perdas na construção civil 

 
Fonte: Manual sobre os Resíduos Sólidos da Construção Civil – Sinduscon-Ce, 2011 

Dessa maneira, como demonstrado na figura acima, as perdas podem ser 

por conta do excesso de produção de determinado material, perca por manutenção 

de estoque, perca durante o transporte, perca pela fabricação de produtos defeituosos 

e perca no processamento em si. 

Ademais, conforme Corrêa, Butter e Ramalho (2009), a geração de RCC é 

causado por diversas maneiras, como se resumi na tabela abaixo: 
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Tabela 1 – Resíduos na Construção Civil Classes e Componentes Destinação Reformas Falta de cultura de reutilização e reciclagem de materiais. Demolição Própria da atividade, mas se pode segregar na própria obra. Construção nova Falta de compatibilização de projetos, racionalização e planejamento do uso de materiais. 

Fonte: Reciclagem de Resíduos para a Construção Civil. E. Chahud, E.P.L Alcântara e F.A.R. Larh. 

 Classificação dos resíduos 

A classificação realizada de forma correta dos resíduos sólidos é de 

fundamental importância para que seja feita a separação do material (dependendo 

dos riscos que ele possa causar ao meio ambiente), o seu acondicionamento, o seu 

transporte, a sua deposição final, além de podermos saber se o material produzido 

pode ser reciclável ou reutilizável. Além disso, pode-se, assim, caracterizar o material 

e, consequentemente, estimar o volume de RCC em m³ gerado ao longo da execução 

dos serviços em um determinado local, em conformidade com cada etapa construtiva, 

dividindo-se em classes os resíduos sólidos.  

Nesse contexto, são classificados os resíduos sólidos em quatro 

categorias, como exposto pela Resolução 307 da CONAMA (2002), 

Classe A - São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados de 

construção, pavimentação e pré-moldados. 

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

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagem; 

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

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

e concreto; 

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

concreto (blocos, tubos, meios-fios, etc.) produzido nos canteiros de obra; 

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

plástico, papel/papelão, metal, vidros, madeira e outros. 

Classe C - São os resíduos onde não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis para reciclagem. Ex.: gesso. 

Classe D - São os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 

tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à 
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saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 

instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que 

contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

Tabela 2 – Classes e Destinos de RCD Classes e Componentes Destinação A Reutilizados ou reciclados como agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. Componentes cerâmicos, argamassas, concretos, blocos e outros, inclusive solos B Reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. Plásticos, papel e papelão, metais, vidros, madeiras e outros C Armazenados, transportados e destinados de acordo com as normas técnicas específicas. Gesso e outros D Armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. Tintas, solventes, óleos e outros resíduos contaminados 
Fonte: Reciclagem de Materiais da Construção. CORRÊA, M.R.S.; Buttler, A.M. e Ramalho, M.A. 

Dessa forma, a triagem do RCD de acordo com as classes determinadas 

pela Resolução 307 do CONAMA torna mais fácil a reciclagem e, portanto, diminui os 

gastos com limpeza e, acarreta, no crescimento da vida útil das áreas de aterros 

sanitários, tendo em vista que uma quantidade bem menor de resíduos é depositada. 

Ainda segundo a Resolução 307 da CONAMA (2002), 

Art. 4º Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de 

resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento 

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

Ademais, segundo a classificação dos resíduos na norma ABNT NBR 

10.004, (2004), de uma forma geral,  

1. Resíduos classe I – Perigosos, 

2. Resíduos classe II – Não perigosos, 

- resíduos classe II A – Não inertes 

- resíduos classe II B – Inertes 

Dessa maneira, torna-se fundamental que os construtores, ao 

implementarem o PGRCC, façam a seleção e a separação dos resíduos para o seu 
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destino final, possibilitando, assim, a reciclagem de cada tipo de RCC (em relação as 

categorias citadas anteriormente), classificando-os corretamente, pois facilitará o 

trabalho dos transportadores. 

Nessa perspectiva, o poder público municipal, a iniciativa privada e os 

transportadores dos RCC devem trabalhar de forma harmônica e alinhada para que 

haja o cumprimento da Lei nº. 8.408 (1999) alterada para a de nº. 10.340 (2015), a 

qual estabelece normas de responsabilidade sobre o manejo dos resíduos gerados 

em enorme quantidade, ou de naturezas específicas, e dá outras disposições, além 

da Resolução 307 do CONAMA (2002).  

 Resíduos sólidos no Brasil e nos outros países 

No Brasil, o enorme volume de resíduos sólidos produzidos na construção 

civil está atrelado ao grande desperdício de matéria prima e o seu, ainda, baixo 

reaproveitamento/reciclagem. Conforme pesquisa setorial da reciclagem de resíduos 

da construção realizada por MIRANDA e BROCARDO (2015), o País produz em torno 

de 84 milhões de metros cúbicos de RCD e recicla apenas 17 milhões desse material, 

o que corresponde a apenas 20% do RCD produzido. No entanto, segundo dados de 

Corrêa, Butter e Ramalho (2009), o cenário dos países europeus é bem diferente do 

nosso, por exemplo, como nações como a Bélgica, a qual possui uma enorme 

porcentagem de reciclagem de RCD, perdendo apenas para a Holanda nesse quesito, 

tendo em vista que ela é líder na reciclagem de RCD com uma porcentagem de cerca 

de quase 90%. 

 
Tabela 3 – Geração, Reciclagem e Aplicação de RCD 

Fonte: Reciclagem de Materiais da Construção. CORRÊA, M.R.S.; Buttler, A.M. e Ramalho, M.A. 

Dessa forma, a reutilização de RCD ocorre por meio da geração de 

agregados, aterros, contenções e estradas. 

País Produção Anual (10^6 de t) Reciclada % Aplicação da Porcentagem Reciclada Bélgica 7,0 (1990) 87% Agregados para concretos: 19,5% Estradas: 80,5% França 24,0 (1990) 15% Agregados para concretos: 10,0% Estradas: 54,5% Contenções e Aterros: 35,5% Reino Unido 30,0 (1999) 45% Agregados para concretos: 19,5% Estradas: 20,0% Contenções e Aterros: 75,5% Espanha 38,5 (2003) 10% Agregados para concretos: 19,5% Base de solos: 35% Aterros: 35% 
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Nesse contexto, de acordo com Corrêa, Butter e Ramalho (2009), o 

primeiro emprego de reciclados de forma realmente significativa aconteceu em 

cidades europeias posteriormente a 2ª Guerra Mundial, a qual entulhos acabaram 

britados para a geração de agregados. Na atualidade, a União Europeia produz em 

torno de 170 milhões de toneladas por ano de RCD, os quais são divididos segundo 

gráfico abaixo: 

Gráfico 1 - Geração de RCD na União Europeia 

 
Fonte: Recycling of Concrete at a Precast Concret Plant (A.V.Acker). 

Nessa perspectiva, ainda segundo dados de Corrêa, Butter e Ramalho 

(2009), o setor da construção civil responde por 41% a 70% da produção da massa 

de resíduos urbanos, o que corresponde a cerca de 230 a 760 kg produzidos 

anualmente por um habitante em território nacional. Além disso, considera-se que 

cerca de 61% dos resíduos produzidos sejam constituídos pelos RCD e 28% por 

resíduos domiciliares. Assim a produção de RCD ocorre conforme o gráfico abaixo: 

Gráfico 2 – Geração de RCD no Brasil 

 
Fonte: Gestão de Resíduos de Construção Civil – A visão do Sinduscon-SP (A.A. Campos). 

Nesse cenário, no Brasil, assim como nos países em vias de 

desenvolvimento, a deposição de forma irregular de RCD é bastante frequente em 
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margens de rios e lagoas, a céu aberto, em vias públicas, em terrenos baldios ou em 

aterros. De acordo com Corrêa, Butter e Ramalho (2009), isso acontece 

independentemente da legislação vigente.  

Ademais, segundo os autores citados anteriormente, essa ação ocasiona 

uma sucessão de custos em termos ambientais e em termos do gerenciamento dos 

depósitos ilegais e a ausência de reaproveitamento dos resíduos. Exemplo disso 

acontece na capital do estado de Goiás, Goiânia, a qual possui cerca de 1,25 milhão 

de habitantes e que tem um custo de aproximadamente 850 mil dólares por mês para 

recolher o RCD despejado clandestinamente. 

Nesse contexto, segundo a ABRECON, cerca de metade das cidades 

brasileiras ainda fazem a destinação final dos resíduos produzidos para lixões ou 

locais ilícitos, ao contrário de reutilizar e reciclar nas obras, de maneira sustentável e 

com reduzido custo, por meio de ações não estruturais, como na pavimentação de 

ruas, nos aterros, nas fabricações de blocos de vedação e peças pré-moldadas de 

concreto, entre outros. 

 Os resíduos sólidos e a legislação 

A importância e a existência de uma legislação rígida da qual a sua 

execução seja realmente fiscalizada tem acompanhado notórios proveitos na gestão 

de resíduos.  Em território nacional, ocorreu uma drástica mudança no cenário por 

conta da publicação da Resolução 307 do Conama no ano de 2002 além de uma 

sequência de normas regulamentadoras a respeito do gerenciamento e reutilização 

de RCD a partir do ano de 2004.  

Nesse contexto, de acordo com o artigo de Troca (2008), pressupõe-se que 

a responsabilidade dos resíduos é do gerador. Além disso, os municípios e Distrito 

Federal devem implementar a gestão dos resíduos da construção civil no Plano 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, onde serão 

incorporados o Programa Municipal de Resíduos da Construção Civil e Projetos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, oriundos de geradores de pequenos 

volumes, a partir de 05/07/2003. Ademais, grandes geradores de RCD (normalmente 

acima de 1 m³) devem implementar seus projetos de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, para estabelecer os procedimentos necessários ao manejo e 

destinação ambientalmente adequados dos resíduos, a partir de 05/07/2004. 
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Seguem abaixo as resoluções do CONAMA referentes ao tema abordado: 

Tabela 4 – Resoluções do CONAMA Documento Assunto Resolução nº 237, de 19 de Dezembro de 1997. Licenciamento Ambiental. Resolução nº 307, de 5 de Julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Resolução nº 348, de 16 de Agosto de 2004. Altera a Resolução CONAMA nº 307, 05 de Julho de 2002, incluindo o amianto na classe de reíduos perigosos. Resolução nº 431, de 16 de Agosto de 2004. Altera o art. 3º da Resolução CONAMA nº 307, 05 de Julho de 2002, estabelecendo nova classificação ao gesso. Resolução nº 448, de 18 de Janeiro de 2012. Altera o art. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º, 11º da Resolução CONAMA nº 307, 05 de Julho de 2002. 
Fonte: Termo de Referência para Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil. Prefeitura de Fortaleza, 2013 

Desse modo, segundo Cabral e Moreira (2011), a responsabilidade quanto 

ao gerenciamento desses resíduos é compartilhada entre o poder público municipal, 

a iniciativa privada e os transportadores. Além disso, os construtores devem 

implementar um plano de gerenciamento de resíduos para o seu empreendimento e 

o poder público municipal deve implantar uma política para os resíduos da construção 

civil, incluindo sistemas de pontos de coleta seletiva. 

Dessa forma, atualmente, existem diversas leis federais, estaduais e 

municipais que tratam desse assunto, além disso, há, ainda, algumas normas da 

ABNT que abordam a respeito dos resíduos sólidos na construção civil. Assim, 

seguem abaixo, algumas tabelas que demonstram as legislações nos seus diversos 

âmbitos que existem no País. 
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Tabela 5 – Normas da ABNT Documento Assunto NBR 10.004/2004. Resíduos Sólidos - Classificação NBR 15.112/2004. Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos - Áreas de Transbordo e Triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação. NBR 15.113/2004. Resíduos da Construção Civil e Resíduos Inertes - Aterros- diretrizes para projeto, implantação e operação. NBR 15.114/2004. Resíduos da Construção Civil - Áreas de Reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação. NBR 15.115/2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Execução de camadas de pavimentação - Procedimentos. 

Fonte: Termo de Referência para Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil. Prefeitura de Fortaleza, 2013 

 

Tabela 6 – Legislação Federal Documento Assunto Lei nº 11.445 de 05 de Janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Lei nº 12.305 de 02 de Agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Decreto nº 7.404 de 23 de Dezembro de 2010. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 
Fonte: Termo de Referência para Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil. Prefeitura de Fortaleza, 2013 

 

Tabela 7 – Legislação Estadual Documento Assunto Lei nº 13.130 de 24 de Janeiro de 2001. Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá providências correlatadas. Decreto nº 26.604 de 16 de Maio de 2002. Regulamenta a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras providências. 
Fonte: Termo de Referência para Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Prefeitura de Fortaleza, 2013 
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Tabela 8 – Legislação Municipal Documento Assunto Lei nº 5.530 de 23 de Dezembro de 1981. Código de obras e de postura do município de Fortaleza. Lei nº 8.408 de 24 de Dezembro de 1999. Estabelece normas de responsabilidade sobre a manipulação de resíduos produzidos em grande quantidade, ou de naturezas específicas, e dá outras providências. Decreto nº 10.696 de 02 de Fevereiro de 2000. Regulamenta a execução dos serviços de que trata a Lei nº 8408 de 24 de Dezembro de 1999 e dá outras providências. Decreto nº 11.260 de 26 de Setembro de 2002. Modifica a redação do Decreto nº 10.696, de 02 de fevereiro de 2000, que regulamentou a Lei nº 8.408, de 24 de dezembro de 1999, e dá outras providências. Decreto nº 11.633 de 18 de Maio de 2004. Altera dispositivos do decreto 10696/2000. Decreto nº 11.646 de 31 de Maio de 2004. Altera dispositivos do decreto 10696/2000. Portaria nº 6/2004 SEMAM. Dar cumprimento às disposições normativas relativas a procedimentos para gestão de resíduos da construção civil. Portaria nº 26/2009 SEMAM. Estabelece as regras de utilização das vias públicas para o depósito de lixo ou de entulhos em containers, e dá outras providências. Portaria nº 40 de Outubro de 2009 SEMAM. Estabelece a obrigatoriedade de contrato com empresa de destinação final de resíduos para as solicitações de alvará de construção de edificação com área construída superior a 1000 m² e dá outras providências. Portaria nº 48 de 31 de Maio de 2011. SEMAM. Estabelece a obrigatoriedade de implementação do sistema de logística reversa dos resíduos sólidos em todos os procedimentos construtivos da indústria civil e dá outras providências. Portaria nº 52 de 6 de Julho de 2011. SEMAM. Estabelece normas com relação à utilização de containers estacionários. 

Fonte: Termo de Referência para Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil. Prefeitura de Fortaleza, 2013 

Nesse contexto, segundo Corrêa, Butter e Ramalho (2009), na esfera 

internacional, há leis e regulamentações as quais vetam e penalizam com bastante 

rigor os autores da deposição dos resíduos no meio ambiente. Assim, em conforme 

com a OECD, em nações como Holanda, Dinamarca, Bélgica e Japão, a sociedade 

realiza uma enorme pressão em relação ao uso de áreas de deposição de resíduos e 

o aproveitamento abusivo dos recursos naturais, por essa razão, a reutilização e a 

reciclagem de materiais estão tomando um lugar de evidência na política dessas 

nações. Exemplo disso exposto anteriormente é ilustrado no Reino Unido, o qual 
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determina a cobrança de taxas em cima da deposição de concreto, incentivando, 

assim, as usinas geradoras de concreto a reduzir efetivamente a quantidade de 

resíduos produzidos. 

Ademais, ainda segundo Corrêa, Butter e Ramalho (2009), uma grande 

percentagem de resíduos realmente reciclados por países como Alemanha, 

Dinamarca e Holanda, apresentam uma política ambiental rigorosa e leis austeras as 

quais penalizam os agentes que realizem a deposição dos resíduos de forma irregular, 

em contrapartida, bonificam as iniciativas as quais motivam a reutilização e a 

reciclagem desses insumos. 
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 Metodologia 

3.1 Estado da Arte 

O estudo será baseado em uma revisão bibliográfica sobre o tema 

abordado, por meio da leitura de livros, artigos, monografias, teses e outras fontes 

bibliográficas relacionadas direta ou indiretamente ao tema. 

Ademais, ele será pautado, principalmente, na análise do PGRCC em 

Fortaleza-CE, por meio da Lei Municipal nº. 10.340 (2015) e a Resolução 307 da 

CONAMA (2002), entre outras fontes de estudo.  

Realizar-se-á a caracterização do empreendimento, estudo in loco, além 

de ser analisado o seu PGRCC e poder-se quantificar e qualificar os resíduos gerados 

pelo processo de implementação de uma obra de construção civil, expondo os 

resultados, com o fito de se fazer uma comparação com o que diz a Lei nº. 10.340, 

(2015) e a Resolução 307 da CONAMA (2002) e, assim, sugerir medidas mitigadoras 

para possíveis problemas que venham a ocorrer ou ocorrem na obra estudada.  

3.2 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

O documento, segundo o Manual para Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

que foi elaborado pela PMF, o qual se indica e descreve as atividades relacionadas 

ao manejo dos resíduos sólidos produzidos, incluindo os aspectos relativos à geração, 

ao acondicionamento, à separação prévia, ao armazenamento, à coleta, ao 

tratamento, aos transportes interno e externo, ao destino final e ao arranjo 

ambientalmente apropriados no que tange a saúde da população e da preservação 

do meio ambiente se denomina Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS). 

Ademais, esse plano pode ser usado para indicar e ajudar a minimizar a 

produção dos resíduos o que auxilia as empresas a detectar os diversos pontos 

geradores de resíduos, motivando a verificação quanto a possíveis desperdícios no 

processo produtivo, assim, possibilitando a diminuição da produção de resíduos ou o 

reaproveitamento dele por meio se separação adequada. 

Nesse contexto, ainda conforme o manual citado anteriormente, na cidade 

de Fortaleza se é usado um formulário concedido pela SEUMA para fazer-se a análise 

e a autorização do determinado PGRS mais prática.  
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Nessa perspectiva, em relação à análise do PGRS, ele deve ser autorizado 

no momento ao qual o estabelecimento necessitar de alvará de funcionamento, 

licenciamento ambiental, alvará de reforma ou de construção, de autorização para 

demolição, de registro sanitário, de corte de vegetação árborea ou reparos gerais. No 

entanto, independente do estabelecimento ter todas as licenças obrigatórias, caso ele 

seja um grande gerador de resíduos, ele terá que produzir o seu PGRS para poder 

realizar determinada atividade. 

Ademais, segundo o art. 20 da Lei Federal nº.: 12.305 (2010), a qual está 

relacionada à Política Nacional de Resíduos, cita e descreve os sujeitos os quais 

devem produzir o PGRS: 

a) Os geradores de resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, 
industriais, de serviços de saúde, de mineração; 

b) Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem 
resíduos perigosos ou que, mesmo caracterizados como não perigosos, por 
sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos 
domiciliares pelo poder público municipal;  

c) As empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;  

d) Terminais e instalações de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

e) Os responsáveis por atividades agrossilvopa.  

Dessa forma, conforme o Art. 1º da Lei nº. 10.340 (2015), é obrigatório a 

apresentação desse documento aprovado pelo agente competente, que no caso da 

cidade de Fortaleza-CE é a SEUMA, para as grandes empresas geradoras de 

resíduos não perigosos (classe II), em volume igual ou superior a 100l/dia; além dos 

produtores de resíduos da construção civil, em volume igual ou superior a 50l/dia; e 

os produtores de resíduos sólidos, classificados como perigosos (classe I), 

independentemente do volume gerado. 

3.3 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

É um documento técnico que caracteriza por meio da classificação definida 

na Resolução nº.: 307 do CONAMA (2002), a quantidade de resíduos produzidos em 

obras verticais e horizontais, reformas, reparos, demolições, obras de movimentação 

de solos, entre outros. Assim, o tem como o seu objetivo principal determinar os 

processos necessários para a gestão e a destinação final adequadas dos entulhos 

gerados. Ademais, a triagem do material deve ser realizada no lugar o qual é 

produzido, ficando a responsabilidade disso com o gerador, o qual, ainda é 
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responsável pelo acondicionamento, o transporte, tratamento e deposição final do 

RCD produzido. 

Nesse contexto, no caso de Fortaleza, o órgão competente que analisa e 

aprova o respectivo PGRCC de um empreendimento é a SEUMA. Ademais, além 

desse documento informar o manejo e a destinação final ambientalmente adequada 

dos resíduos gerados, ele, também, quantifica e propõe medidas mitigadoras e 

metodologias para a reciclagem, tratamento ou reutilização dos RCD. 

Nessa perspectiva, atualmente, com a busca incessante das grandes 

corporações da construção civil por métodos e maneiras de substituir as matérias-

primas utilizadas por outras recicláveis ou reutilizáveis torna-se cada vez mais comum, 

tendo em vista a minimização dos desperdícios com os insumos, a economia gerada 

a partir da reciclagem ou da reutilização desses materiais, ou ainda, há geração de 

receitas com a venda de RCD. Dessa maneira, demonstra-se a importância de um 

PGRCC bem elaborado e executado, pois, caso contrário, o entulho produzido pode 

vim a provocar diversos prejuízos ao meio ambiente e a saúde da população 

residente. 

3.4 Modelo Adotado na Cidade de Curitiba-PR 

A cidade de Curitiba, no estado do Paraná, é referência em âmbito nacional 

em relação a preservação ambiental, transportes públicos, limpeza urbana e 

consequentemente reciclagem do seu lixo produzido, assim, a Prefeitura Municipal de 

Curitiba produziu o seu termo de referência para elaboração do PGRCC, o qual tem 

por finalidade fornecer instruções que orientam as determinadas etapas do PGRCC 

aos geradores de RCD na cidade, minimizando, dessa maneira, os desperdícios de 

materiais e fomentando a aplicação da reciclagem nas empresas geradoras de 

entulho. 

Nessa perspectiva, segundo o Termo de referência para elaboração do 

PGRCC na cidade de Curitiba-PR (2010), os geradores de RCD com obras que 

excedam 600 m² de área construída e 100 m² de área de demolição precisam produzir 

e executar o PGRCC de forma completa baseado neste termo. Ademais, esse 

documento precisará ser exposto na Secretaria Municipal do Urbanismo no ato da 

solicitação do alvará de construção, reforma, ampliação ou demolição e no caso que 

envolva empreendimentos que necessitem do documento referente ao licenciamento 
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ambiental o PGRCC tem que ser exposto na Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

para conseguir o determinado Licenciamento Ambiental. 

Nesse contexto, esse plano de gerenciamento produzido de forma 

completa deve apresentar as informações gerais da obra, as quais consistem na 

identificação do empreendedor, do responsável técnico pela obra, pela elaboração e 

implementação do PGRCC e pôr fim a caracterização do empreendimento. 

Ademais, a próxima etapa consiste na caracterização dos resíduos, os 

quais são divididos em 4 classes, segundo a Resolução de nº.: 307 do Conama 

(2002), além disso, deve se estimar o volume de RCC em m³, por classe, tipo e etapa 

da obra. 

A etapa seguinte é a triagem do Resíduos, a qual tem o objetivo de 

segregação do RCC produzido conforme a sua classe. Assim, o gerador necessitará 

informar os tipos de procedimentos utilizados na obra com o fito de realizar essa 

triagem do entulho produzido. Ademais, solicita-se a apresentação de um croqui o 

qual se deve indicar no projeto do canteiro de obras a localização de baias, lixeiras, 

compartimentos, entre outros locais que se destinem ao processo de separação e de 

acondicionamento dos resíduos, otimizando o recolhimento deles para a sua 

destinação final. 

Nesse cenário, a quarta etapa consiste no acondicionamento dos resíduos, 

que, a partir da determinação da classificação do material, deverá ser armazenado e 

informado, pelo gerador, ao órgão competente o sistema utilizado para 

acondicionamento e, assim, as dimensões e volumes produzidos por cada uma das 4 

classes de RCD. 

Dessa maneira, a quinta etapa do PGRCC é o transporte dos resíduos, o 

qual deve ser realizado por empresas devidamente legalizadas com órgão ambiental 

competente. Assim, no plano de gerenciamento deve ser informado a empresa que 

irá realizar o transporte do resíduo de cada classe com os seus respectivos volumes 

estimados transportados. Além disso, em seguida há a destinação final adequada dos 

resíduos, a qual deve ser indicado o responsável pela destinação do RCD, por 

classes, e a consequente área de deposição que deve ser legalizada pelas 

autoridades ambientais. 
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 Ademais, o gerador deverá produzir, ainda, um plano de capacitação 

destinado aos seus funcionários com o fito de sensibilizá-los para contribuírem com a 

preservação ambiental, a reciclagem e a triagem dos resíduos, diminuindo, assim, a 

produção de entulho e a poluição ambiental, e por fim, deverá ser produzido e 

executado um cronograma de implementação do PGRCC. 

3.5 Modelo Adotado na Cidade de São Bernardo do Campo-SP 

A cidade de São Bernardo do Campo, segundo dados do IBGE, é a cidade 

mais rica da região do ABC paulista, além de destacar-se como uma potência 

econômica em âmbito estadual e nacional por possuir grandes multinacionais do ramo 

automobilístico, por exemplo, entre outras grandes indústrias. Assim, ocorre o 

crescimento populacional e territorial, consequentemente, fez-se necessário a 

elaboração de um PGRCC para instruir de forma correta todas as etapas, já citadas 

anteriormente, de um plano que vise a melhoria na política ambiental, sustentável e 

social das empresas com a sociedade. 

Dessa maneira, segundo o Plano de Gestão Integrada de Resíduos de São 

Bernardo do Campo (2015) e o roteiro exemplificativo ara elaboração do plano de 

gerenciamento de resíduos da construção civil – PGRCC, o qual está disponível no 

site da prefeitura da referida cidade, pode-se observar o passo a passo de como se 

deve elaborar e o que deve conter o PGRCC. 

Nessa perspectiva, assim como o modelo de PGRCC de Curitiba, esse 

plano de gerenciamento deve apresentar as informações em âmbito geral da obra, as 

quais consistem na identificação do empreendedor, do empreendimento, do 

responsável técnico pela obra e pela elaboração do PGRCC, além da caracterização 

do empreendimento. 

Ademais, o próximo passo é a estimativa de geração dos resíduos de 

construção, solo e demolição, a qual deve ser demonstrado a memória de cálculo e a 

fonte, caso não seja seguido as estimativas sugeridas que são, em peso, multiplicar a 

área total a ser construída por 150 kg/m² e, em volume, dividir o peso obtido por 1.300 

kg/m³. Além disso, deve-se estimar os volumes e os pesos de “bota-fora” e “resíduos 

de demolição” caso sejam gerados.  

Nesse contexto, o passo seguinte é a estimativa da geração de resíduos 

por classe, com as suas respectivas composições percentuais em peso e em volume. 
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Depois disso, deve-se preencher quadros que contenham o volume de RCD que foi 

reutilizado e/ou reciclado para uso na própria obra para as classes A e B, relatando 

os processos de reciclagem empregados. 

Nesse cenário, deve-se estimar a quantidade de resíduos, por classe, que 

deverão ser dispostos ou destinados, além dos reciclados em peso (Kg) e em volume 

(m³). Além disso, é necessário que seja informado no PGRCC as empresas que farão 

a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos com os respectivos 

documentos ambientais. 

Desse modo, no decorrer da obra, o empreendedor precisa, 

semestralmente, anexar ao processo administrativo, cópias dos CTR’s (Comprovante 

de Transporte de Resíduo), conforme modelo do Anexo I, dos materiais coletados, 

transportados e destinados neste período, os quais devem ser demonstrados em um 

quadro resumo. 

3.6 Modelo Adotado na Cidade de Fortaleza-CE 

O modelo adotado na cidade de Fortaleza deve seguir o Termo de 

Referência para Elaboração do PGRCC (2013) o qual traz as informações gerais da 

obra (identificação do empreendedor, responsável técnico pela obra, responsável 

técnico pela elaboração do PGRCC, responsável técnico pela implantação do 

PGRCC, caracterização do empreendimento), por parte dos resíduos a 

caracterização, a triagem, o acondicionamento, o transporte, a destinação e 

disposição final adequadas, o plano de capacitação, o cronograma de implantação do 

PGRCC, o relatório de gerenciamento de RCC, além de um resumo final do exposto 

anteriormente.  

Ademais, de forma geral, as etapas do PGRCC proposto para a capital do 

estado do Ceará são expostos abaixo: 
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Figura 02 - Etapas do PGRCC em Fortaleza-CE 

 
     Fonte: Manual de Gestão de Resíduos Sólidos – Sinduscon, 2011 

Desse modo, segundo Cabral e Moreira (2011), primeiramente é 

necessário caracterizar o volume e a composição do RCD, tendo em vista que são 

informações fundamentais para efetuar o dimensionamento dos locais que serão 

depositados os entulhos. Assim, deve-se realizar um levantamento estatístico da 

produção de RCD nas obras anteriores para se usar os dados como base para a obra 

seguinte, caso elas tenham número de pavimentos, sistema construtivos, entre outros 

aspectos padronizados, ou caso a empresa não possua esse acervo técnico ela pode 

utilizar do acervo de outras empresas nacionais ou estrangeiras. 

Ademais, faz-se necessário o preenchimento de formulários de produção 

mensal de RCD no empreendimento em questão, o qual é exigido pela SEUMA e deve 

ser feito obrigatoriamente no decorrer da execução da obra, constando a quantidade 

de resíduos gerados por classe e por fases da obra, o local de destinação final, a 

empresa contratada para realizar o transporte dos materiais além do endereço da 

obra. Todos esses dados devem estar em concordância com os dados da empresa 

contratada para realizar essa coleta e destinação final do material, pois serão 

examinados pela SEUMA. 

Nesse cenário, ainda conforme Cabral e Moreira (2011), a segunda etapa 

consiste na triagem dos resíduos produzidos, a qual é de fundamental importância, 

pois se realizada de forma correta, acarretará na otimização da reciclagem desses 



37  
materiais. Além disso, essa separação do RCD pode ser feita pelos próprios 

funcionários da obra, logicamente treinados antes e, assim, dependendo do material, 

ele pode ser reutilizado no mesmo canteiro. 

Nessa perspectiva, a terceira etapa consiste no acondicionamento, o qual 

é divido em duas etapas preliminares. A primeira é que o entulho depois de triado e 

armazenado em um local específico, dependendo da classe e da finalidade do 

resíduo, é necessário direcionar para o devido armazenamento definitivo.  

Ademais, a quarta etapa consiste no transporte do RCD, o qual é 

executado, geralmente, por carrinhos de mão, quando é horizontal e tubos condutores 

de entulho ou elevadores de carga, quando é na vertical. No entanto, quando o volume 

de resíduos produzidos é bastante elevado esse transporte pode ser realizado por 

meio da grua. Além disso, no que tange o transporte externo, esse material deve ser 

transportado por empresas contratadas pela empreiteira as quais precisam estar 

regularizadas junto aos órgãos municipais fiscalizadores que no caso de Fortaleza, 

são a SEMAM e a EMLURB. 

Dessa maneira, a última etapa consiste na deposição final do RCD, o qual 

deve seguir o art. 10 da Resolução nº.: 307 do CONAMA. Assim, a sua destinação 

correta dependerá da classificação do tipo de material e, consequentemente, a 

reciclagem e a reutilização dele no canteiro de obras. 

Nesse contexto, o PGRCC tem os seus princípios seguidos pela gestão dos 

RCD e ele deve ser produzido para cada obra e, assim, como falado anteriormente, 

ser exposto a SEUMA para dar prosseguimentos as questões no âmbito legal no que 

tange a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). 

Desse modo, segundo o art. 19, incisos I a VI, da Lei Municipal 5.530, de 

23 de dezembro de 1981, o qual é o Código de Obras e Posturas do Município de 

Fortaleza diz que os geradores de resíduos da construção civil dos quais os serviços 

não necessitem de licença estão isentos da exigência de aprovação do PGRCC. No 

entanto, eles devem responsabilizar-se pelas etapas de transporte e destinação final 

adequada dos resíduos gerados. 
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3.7 Caracterização do Empreendimento 

Realizou-se o estudo de caso de um empreendimento VR da empresa X, a 

qual é uma empresa de construção civil de porte grande, por meio da averiguação da 

construção de um edifício multifamiliar formado por 2 blocos de apartamentos de 

alvenaria estrutural com 12 pavimentos cada, sendo 10 unidades habitacionais por 

andar e no último a cobertura com 6 apartamentos em uma torre e 5 na outra, gerando 

um total de 231 apartamentos. Além disso, o empreendimento possui uma área 

construída de 16.799,29 m², com área do terreno de 10.402,72 m², localizando-se no 

bairro de Messejana, na cidade de Fortaleza, Ceará. 

Nesse contexto, a análise do estudo se iniciou com a obra já em 

andamento, com a execução dos serviços de: 

• Serviços preliminares, gerais e de área comum da obra (cisterna e ETE, 

lixeira, casa do gás, caixas de passagem, por exemplo); 

• Alvenaria estrutural com blocos de concreto; 

• Alvenaria não-estrutural com tijolo cerâmico; 

• Alvenaria não-estrutural com bloco de concreto; 

• Instalações hidrossanitárias, elétricas, de gás, de ar-condicionado; 

• Acabamentos internos (contrapiso, chapisco e emboço das áreas 

molhadas); 

• Revestimento de Gesso, de Forro de Gesso e Paredes de Gesso; 

• Revestimento de piso cerâmico/porcelanato; 

• Impermeabilização da laje; 

• Assentamento de bancadas, cubas e armadores. 

Ademais, no final deste ano e início do próximo, será iniciado os serviços 

de pintura dos apartamentos e das fachadas, esquadrias de portas e janelas, 

assentamento de portas, construção da piscina, deck molhado, entre outros serviços 

na área comum. Assim, gerando uma enorme quantidade de resíduos sólidos os quais 

são produzidos ao longo que os serviços vão acontecendo. 

A construtora contratou três empresas diferentes, responsáveis por realizar 

o transporte das 4 classes de resíduos, de acordo com a Resolução 307 da CONAMA 

(2002), produzidos na obra estudada. Elas estão cadastradas e licenciadas pela 

SEUMA. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Visita a Área de Estudo 

O empreendimento em estudo foi acompanhado pelo período de 

aproximadamente 18 meses dos quais ocorreu uma enorme produção de RCC e o 

seu consequente gerenciamento pela empresa X, ademais, como será explanado no 

decorrer dessa análise. 

4.2 Levantamento de Dados Qualitativos 

Os resíduos da Classe A produzidos em geral são blocos de concreto, 

concreto e argamassa endurecidos, areia, entre outros RCC gerados. Esses insumos 

são armazenados no interior de baias com paredes de alvenaria de vedação para 

posteriormente esse material ser reutilizado na obra em estudo, servindo como 

material para regularização do solo e aterro, por exemplo. 

 

Figura 3 - Triturador de entulho 

 
  Fonte: Autoria própria, 2018 
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Figura 4 - Resíduos triturados sendo utilizados para regularização do terreno na 
obra. 

     
Fonte: Autoria própria, 2018 

Nesse contexto, em relação à Classe B a qual é constituída por papel, 

papelão, plástico, vidros, madeira, ferro, entre outros materiais, os quais são 

armazenados no interior de baias com paredes de alvenaria de vedação ou containers 

para posteriormente serem coletados e transportados pelas respectivas empresas 

responsáveis por esses serviços. 
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Figura 05 – Baia contendo papelão. 

               
              Fonte: Autoria própria, 2018 

 

Figura 06 – Baia contendo papel 

 
Fonte: Autoria própria, 2018 
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  Figura 7 – Baia contendo sobras de tubos, eletrodutos e conexões 

 
Fonte: Autoria própria, 2018 

 

Figura 8 – Baia contento madeira 

 
Fonte: Autoria própria, 2018 
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Figura 9 – Container contendo sacos de cimento 

 
Fonte: Autoria própria, 2018 

 

Nessa perspectiva, em relação à Classe C, basicamente se é produzido os 

resíduos provenientes dos serviços que envolvam a utilização de gesso, como 

revestimento de paredes, de forro e alvenaria, assim, esse material é armazenado em 

containers de aproximadamente 4 m³, os quais são enchidos por dutos coletores que 

são colocados em cada pavimento.  
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Figura 10: Container contendo gesso 

 
  Fonte: Autoria própria, 2018 

Ademais, em relação aos resíduos gerados pela classe D, a produção 

desse material na obra é pouquíssima se comparado com as outras classes, além 

disso, as equipes envolvidas com os serviços que produzem esse tipo entulho tentam 

desperdiçar o mínimo possível ou minimizar as sobras com o fito de minimizar a 

geração desse tipo de resíduo. 

Nesse cenário, ocorre o controle, por parte da construtora X, do RCC que 

é gerado e transportado pelas respectivas empresas responsáveis pelos serviços por 

meio de recibos que comprovam o volume transportado por cada empresa em relação 

as respectivas classes de materiais. Assim, esses recibos são anexados em pastas 

controladas pelo almoxarifado da obra que repassa essas informações para o 

engenheiro responsável. 

4.3 Triagem, acondicionamento e destinação final dos resíduos sólidos 

No cenário visto na obra estudada, pode-se perceber que em relação à 

segregação do RCC, é fundamental que os materiais das diversas classes não sejam 

misturados, pois isso dificultará o tratamento, a reciclagem, o transporte, a qualidade 

e o destino final ambientalmente adequado aos resíduos produzidos. 

Nessa perspectiva, como falado anteriormente, os resíduos produzidos 

pela classe A são triados em baias ou reservatórios para depois ser reutilizados na 
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própria obra como forma de regularização e de sub-base da pavimentação do terreno, 

pois o RCC é produzido com diversas granulometrias e para que esse material possa 

ser usado para tal finalidade se utiliza de um triturador de entulho (figura 05), que foi 

comprado pela Construtora X, padronizando-se, assim, a granulometria de blocos, de 

concreto endurecido, argamassa endurecida, entre outros insumos gerados pela obra. 

Nessa perspectiva, em relação aos resíduos gerados da classe B, eles são 

vendidos para empresas que reciclam ou reutilizam esses materiais. A madeira é 

vendida para uma empresa que se utiliza desse material como combustível para 

fornalhas, já o papel e o papelão são vendidos para uma empresa que os recicla, 

ademais, os sacos de cimento são vendidos para uma outra empresa que também os 

reciclam e, por fim, o ferro é vendido para empresas de sucata/usinas. 

Ademais, o ferro, a madeira e os sacos de cimento possuem containers 

independentes das baias dos outros materiais, pois eles são vendidos separadamente 

e para empresas diferentes.  

Nessa perspectiva, em relação aos resíduos produzidos pela classe C, 

majoritariamente o gesso, o qual é acondicionado em containers para depois ser 

coletado e transportado para aterros sanitários classe II, segundo a classificação da 

ABNT NBR 10.004 (2004), gerando um custo a construtora X.  

Nesse contexto, em relação aos resíduos produzidos pela classe D, esse 

tipo de RCC é acondicionado em containers e deveriam ser separados das outras 

classes, tendo em vista, que segundo a Resolução nº. 307 da CONAMA (2002), não 

há tecnologias que permitam a reciclagem ou a reutilização dos materiais da classe D 

e eles podem ser tóxicos e prejudiciais à saúde humana ou, ainda, inflamáveis. No 

entanto, esse material não é separado das demais classes, gerando um custo para 

empresa, pois ela necessita contratar determinada entidade para fazer a coleta e o 

transporte do material produzido para o aterro sanitário classe I, sendo que no volume 

transportado há matérias de todas as classes, aumentando, assim o volume 

transportado e, consequentemente, o valor gasto com esse serviço. 

Nesse contexto, os resíduos gerados pela classe B ao invés de gerar 

despesas estão gerando lucros com a venda desses insumos e o valor arrecado pode 

ser utilizado, por exemplo, para contratar a empresa que faz o transporte e dá a 

destinação final aos resíduos produzidos pelas classes C e D. 
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4.4 Levantamento de dados quantitativos: A estimativa do volume de RCC 

gerado a partir da área construída 

Segundo Novaes e Mourão (2008), em Fortaleza se é produzido cerca de 

92 mil toneladas de lixo urbano, sendo que 53% desse total é gerado pela construção 

civil. Dessa forma, a construção civil tem bastante influência na produção de lixo 

urbano e é segregada em 4 classes as quais podem ter o seu volume ou maior ou 

menor, dependendo da constituição do RCD gerado e do tipo de obra. 

Nesse cenário, conforme Andrade et al. (2001), pode-se considerar um 

valor de aproximadamente 50 Kg de resíduos produzidos por cada metro quadrado 

de área construída. Assim, chegou-se a esse valor a partir da estimativa de massa de 

RCC gerado por unidade de serviço, pois eles relacionaram diversos serviços, como 

o revestimento de piso, parede, entre outros serviços.  

Nesse contexto, ainda segundo Novaes e Mourão (2008), dados revelados 

pela COOPERCON-CE em relação as obras verticais na cidade de Fortaleza, expõe 

a produção de RCD em geral como 74% de resíduos da Classe A, 10% de resíduos 

da classe B, 15% de resíduos da classe C e cerca de 1% da classe D. 

Nessa perspectiva, de acordo com o Termo de referência para elaboração 

do PGRCC na cidade de Fortaleza (2013), a estimativa de volume nos casos de obras 

de construção civil é de 1200 kg/m³ a 2500 kg/m³, sendo que os valores dependem 

do tipo de material e da metodologia empregada na construção. Assim, temos que 

79% dos resíduos produzidos são classe A, 15% para a classe B, 4,8% de resíduos 

da classe C e 1,2 % de resíduos para a classe D. Dessa forma, os valores encontrados 

no termo são parecidos com os divulgados pela COOPERCON e para realizar esse 

dimensionamento se adotou o valor de 1200 kg/m³ para o cálculo de volume de 

resíduos gerados pela obra estudada. 

Tabela 9 – Cálculo do Volume de Resíduos ÁREA CONSTRUÍDA (m²) Kg/m² Kg/m³ kg m³ Porcentagem por classe (%) Volume de Resíduo por classe (m³) 16.799,29 49,58 1.200 832.908,80 694,09 A 79 A 548,33 B 15 B 104,11 C 4,8 C 33,32 D 1,2 D 8,33 
Fonte: Autoria própria, 2018 
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Ademais, o PGRCC da obra estudada foi calculado pelo respectivo 

responsável pela sua elaboração e entregue/aprovado pela SEUMA, dimensionando-

se 70 Kg de resíduos/m² de área construída, no entanto, usou-se um triturador para 

realizar a reutilização dos resíduos da classe A como sub-base da pavimentação e 

para o nivelamento do terreno e por não ocorrer cortes nos blocos devido à 

metodologia empregada nesta obra ser alvenaria estrutural, estima-se que a média 

produzida de resíduos seja aproximadamente 50 Kg de resíduos/m² de área 

construída. 

Ademais, isso foi possível, ainda, porque a construtora X utiliza a 

metodologia de projeção de gesso e de argamassa nos revestimentos, produzindo 

menos resíduos. 

 Tabela 10 – Cálculo do Volume de Resíduos aprovado  
 pela SEUMA. ÁREA CONSTRUÍDA (m²) Kg/m² kg Porcentagem por classe (%) Volume de Resíduo por classe (m³) 16.799,29 70 1.175.950 A 80 A 940,76 B 15 B 176,39 C 4 C 47,04 D 1 D 11,76 

                              Fonte: PGRCC da obra da Construtora X, 2018. 

Dessa forma, caso calculássemos o volume de resíduos por classe gerado 

para 50Kg resíduos/m² de área construída teríamos valores semelhantes aos da 

tabela 8, sendo as porcentagens por classe de cada resíduo obtidas maiores que as 

usadas em nossa metodologia na tabela 8. Assim, percebe-se que a empresa 

superestimou o volume de resíduos gerados com o fito de garantir que não 

ultrapassasse a produção do volume de resíduos previsto no PGRCC, dessa maneira, 

o volume dimensionado para o PGRCC é menor que o volume médio que ocorre na 

prática (segue tabela abaixo) o qual é maior que o estimado neste trabalho.     
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                        Tabela 11 – Cálculo do Volume de Resíduos médio na 

                         prática ÁREA CONSTRUÍDA (m²) Kg/m² kg Porcentagem por classe (%) Volume de Resíduo por classe (m³) 16.799,29 50 839.965 A 80 A 671,97 B 15 B 125,99 C 4 C 33,60 D 1 D 8,40 
                Fonte: Autoria própria, 2018 

 

4.5  Automonitoramento dos Resíduos sólidos 

A empresa X faz o automonitoramento dos resíduos sólidos produzidos na 

obra VR com o fito de controlar o volume de resíduos gerados em tempo real, o lucro 

com a venda ou o gasto com a destinação final do RCC, o valor que teria que arcar 

caso pagasse uma empresa em vez de doar o lixo para a prefeitura, a identificação 

das empresas transportadoras com as respectivas classes de resíduos e volumes 

transportados, entre outros dados que podem ser obtidos por meio desta planilha 

abaixo a qual é utilizada e alimentada pela administração da obra. 
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Figura 11 – Planilha de automonitoramento de resíduos sólidos 

Fonte: Construtora X, 2018 
 

Assim, a empresa divide os materiais em 4 classes além dos “outros” que 

são os rejeitos (lixo orgânico), os quais são repassados a Prefeitura Municipal de 

Fortaleza. Ademais, com esse relatório obtido de forma mensal, pode-se saber qual o 

volume gerado de cada classe mais os rejeitos de forma acumulativa. 

Dessa maneira, ao longo de 15 meses, produziu-se os seguintes volumes 

demonstrados no gráfico abaixo:  
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Gráfico 3 – Volume de resíduos gerados de Janeiro/2017 à 
março/2018 em m³ 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

Desse modo, a partir do gráfico acima, pode-se constatar que a maior parte 

do volume de resíduos gerados é o lixo orgânico (outros), correspondendo a 74,18% 

do volume total produzido, depois aparece o resíduo classe B com 15,69%, em 

seguida a classe D com 5,53% e por último a classe C com 4,60%. O resíduo tipo 

classe A aparece zerado, pois todo o volume produzido é reutilizado na própria obra. 

Nessa perspectiva, no gráfico abaixo, pode-se observar o volume de 

resíduos gerados (m³) divididos pela área construída de 16.799,29 m² pelo um período 

de 15 meses, resultando em um valor médio de 34,46 m³ por metro quadrado de área 

construída, o qual está abaixo dos 70 m³ dimensionados. Assim, esse valor obtido é 

um parâmetro de geração de resíduos ao longo dos 15 meses em m³/m² de área 

construída. 
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Gráfico 4 – Volume de resíduos gerados de Janeiro/2017 à março/2018 por metro 
quadrado de área construída 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor 

Nesse cenário, na tabela abaixo, pode-se perceber que está ocorrendo 

uma grande economia com a destinação final que está sendo dada aos RCC, pois 

como falado anteriormente, os resíduos da classe A são reutilizados na própria obra, 

os resíduos classe B são vendidos para empresas que os reciclam e os reutilizam, já 

os resíduos classe C e D não podem ser reutilizados ou reciclados, dessa maneiras, 

são contratadas empresas para fazer o seu transporte e destinação final, assim, como 

a produção deles é baixa, acaba por sobressair a receita com as vendas e as doações 

do que as despesas geradas. 
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              Tabela 12 –  Valor arrecado com o Gerenciamento do RCC. Obra VR Despesa com a destinação final (R$) Lucro  com a destinação final (R$) Economia com a destinação final (R$) jan/17  R$                    1.810,00   R$                              -    -R$           1.810,00  fev/17  R$                    2.390,00   R$                              -    -R$           2.390,00  mar/17  R$                        580,00   R$                              -    -R$              580,00  abr/17  R$                        600,00   R$                 3.658,00   R$           3.058,00  mai/17  R$                                 -     R$                 3.921,50   R$           3.921,50  jun/17  R$                                 -     R$                 4.185,00   R$           4.185,00  jul/17  R$                                 -     R$                 1.736,00   R$           1.736,00  ago/17  R$                                 -     R$               10.029,85   R$         10.029,85  set/17  R$                                 -     R$                 4.956,60   R$           4.956,60  out/17  R$                                 -     R$                 6.551,60   R$           6.551,60  nov/17  R$                                 -     R$                 4.566,00   R$           4.566,00  dez/17  R$                                 -     R$                 4.256,00   R$           4.256,00  jan/18  R$                        600,00   R$                 5.967,50   R$           5.367,50  fev/18  R$                        610,00   R$                 4.836,00   R$           4.226,00  mar/18  R$                    1.210,00   R$                 5.254,50   R$           4.044,50     Total economizado  R$         52.118,55  

          Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

4.6 Maiores dificuldades enfrentadas pela empresa na gestão dos resíduos na 

obra estudada. 

No cenário atual desta obra, observou-se no que tange a implantação e a 

execução do PGRCC como um dos maiores problemas enfrentados pela 

administração da obra VR e, talvez, das outras obras na cidade de Fortaleza é a 

escassez de empresas licenciadas pela SEUMA para realizar a coleta e a destinação 

final ambientalmente adequada do RCC produzido, diminuindo a oferta desse tipo de 

empresa no mercado ao consumidor e, consequentemente, a baixa variação de 

preços de compra, de venda e de transporte dos RCC.  

Ademais, há empresas licenciadas pelo órgão competente que não 

possuem pessoal realmente treinado e capacitado para proceder de forma correta em 

relação ao serviço executado, causando, assim, má qualidade no serviço prestado. 

Nesse contexto, segundo Miranda e Brocardo (2015), as usinas 

regularizadas que recebem os resíduos para reciclagem para posteriormente vender 

e as empresas transportadoras de RCD, possuem dificuldades para progredir no 
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mercado, tendo em vista que, muitas vezes, não há o apoio do setor público municipal 

e estadual, pois existem outras empresas clandestinas que não pagam os impostos 

que as regularizadas pagam, não são fiscalizadas em relação a triagem e a destinação 

final adequada dada ao RCD, não dispõem de equipes treinadas, entre outros fatores 

que interferem na produção das empresas que trabalham de forma correta. 

Nessa perspectiva, em relação aos colaboradores da obra VR, observou-

se, também, que muitos desconhecem a classificação do RCC ou não receberam o 

treinamento de forma correta e clara, ocasionando problemas na triagem no momento 

do acondicionamento dos materiais. Tal fato pode ser visualizado na figura abaixo:  

Figura 12 - Baia contendo sucata 

                   Fonte: Autoria própria, 2018 

 

4.7 Plano de capacitação 

No cenário exposto nesse estudo, quanto ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos produzidos pela obra, não se viu muitos funcionários treinados em relação a 

realização da triagem do RCD gerado pela obra, além da consciência da economia de 

matéria prima e da preservação ambiental, como pode-se ver nos desperdícios de 

água que ocorriam em vários momentos no dia a dia da obra. 

Dessa forma, sugere-se a prática de palestras informativas, por parte da 

empresa, que podem ser realizadas bimestralmente, nos primeiros 20 minutos do 

horário de trabalho, com o intuito de justamente de capacitar os seus colaboradores, 

como os ensinando em relação as diversas classes de resíduos produzidas, além da 
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triagem desses materiais e a importância da reutilização e da reciclagem desses 

materiais em um canteiro de obras e até em suas casas, com o fito de minimizar a 

produção de RCD, armazená-los e acondicioná-los de forma correta, economizando 

matéria prima. 

Além disso, com a finalidade de disseminar a ideologia que deve ser 

implantada, aconselha-se a utilização de cartazes e de panfletos educativos de fácil 

compreensão os quais devem conter informações relativas ao tema em questão. 

Ademais, esse plano de capacitação visa não somente os benefícios 

relatados anteriormente, mas, também, sensibilizar os colaboradores a contribuírem 

com a preservação ambiental e o mostrar o papel social que cada cidadão tem em 

sua comunidade. 
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 CONCLUSÃO 

No presente trabalho, pode-se entender e analisar como é executado e 

produzido um PGRCC, o qual foi realizado um estudo de caso, em uma obra na cidade 

de Fortaleza, com o fito de analisar a gestão dos resíduos sólidos por lá praticada. 

Dessa forma, calculou-se o volume de resíduos sólidos produzidos por 

cada classe mais a matéria orgânica, gerando os volumes produzidos de 548,33 m³ 

para classe A, 104,11 m³ para a classe B, 33,32 m³ para a classe C e 8,33 m³ para 

classe D. Assim, pode-se comparar os valores calculados com os produzidos em 15 

meses de obra, essas quantidades encontradas são menores do que as 

dimensionadas no PGRCC estudado, pois a empresa que executa a obra 

dimensionou a produção de resíduos sólidos para 70 Kg de resíduos/m² de área 

construída, ao invés de 50 Kg de resíduos/m². 

Nesse cenário, em relação as percentagens por classe de RCC produzidas 

na tal obra, pode-se constatar que em relação a classe D, o volume gerado (48 m³) é 

maior que o dimensionado (11,76 m³) para o PGRCC, pois os materiais da referida 

classe são misturados com outros insumos, gerando um volume maior e, 

consequentemente, um custo maior para a empresa na hora de fazer a destinação 

final ambientalmente adequada, tendo em vista que não está sendo feita a sua triagem 

de forma correta. 

Dessa forma, em relação as outras 3 classes, a triagem, o 

acondicionamento e as destinações finais ambientalmente adequadas estão sendo 

realizados de forma correta de como se deve fazer uma boa gestão dos resíduos 

sólidos. 

Ademais, outro problema que se pode observar foi em relação à escassez 

de usinas de reciclagem e de empresas licenciadas pela SEUMA para fazer o 

transporte e a destinação final dos resíduos de forma legalizada, além de não existir 

muitas entidades que possuam profissionais, realmente, treinados e capacitados para 

executar os serviços a que foram contratados.  

Nessa perspectiva, segundo os dados da tabela 12, pode-se constatar que 

em 15 meses de acompanhamento da obra, a empresa VR teve uma economia de R$         

52.118,55. Isso é efeito de uma boa gestão implantada e que pode ser ainda 
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aperfeiçoada, aumentando, ainda, essa economia e geração de lucros com os 

resíduos produzidos. 

Desse modo, é sugerido que a empresa X execute de forma melhor o seu 

plano de capacitação dos seus colaboradores, com a finalidade de conscientizá-los 

da importância da gestão dos resíduos para a empresa, a sociedade e o meio-

ambiente, além de minimizar os desperdícios de matéria prima e a produção de 

resíduos, com a triagem e o acondicionamento dos resíduos, por classe, ser realizada 

de forma correta. 
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ANEXO 1 

 

                             Fonte: Gestão Ambiental de resíduos da Construção Civil: A experiência do  

                             SindusCon – SP.   São Paulo: Obra limpa: SindusCon – SP, 2005. PINTO,  

                             Tarcísio de Paula; GONÇÁLEZ, Juan Luís Rodrigo. 

 

 


