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RESUMO 
 

 
 
O presente trabalho buscou avaliar os resultados e soluções do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de Fortaleza-CE 
implementado em 2006 pela Prefeitura Municipal. Para alcançar o objetivo 
proposto, realizou-se pesquisa bibliográfica, com leituras de referências que 
discutem a questão dos resíduos sólidos da construção civil para fundamentar 
a discussão. Buscou-se ainda os documentos e relatórios oficiais através da 
pesquisa documental realizada em sites de instituições governamentais como o 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controla 
Urbano (SEMAM). Buscou-se entender as coisas dentro de um contexto e 
estabelecer a natureza de suas relações, ou seja, qualquer ação proposta para 
diminuir impactos da construção civil sobre o meio ambiente contribui, em 
última instância, para a sustentabilidade de todo o planeta. Apresentou-se, 
ainda, um exemplo concreto das ações de uma construtora, neste trabalho 
entitulada Empresa X, quanto ao tema abordado na pesquisa. 
 
Palavras-chaves: Construção civil, resíduos sólidos, impactos ambientais, 
sustentabilidade, PGRCC. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mundo atual está em constantes transformações e boa parte dessas 

transformações se deve à atividade humana. O homem, que difere dos outros seres 

vivos, possui a capacidade de, dinamicamente, transformar e aperfeiçoar suas 

técnicas e habilidades através de um estudo contínuo dos resultados. Nessa 

perspectiva, a sociedade vive o que pode ser considerado um paradoxo: como 

sobreviver a um modelo econômico de desenvolvimento baseado na exploração de 

recursos naturais, sem considerar sustentabilidade e desconsiderando as mais 

elementares noções dos processos ecológicos? E como a construção civil, que 

inicialmente não apresentava técnicas tão desenvolvidas, e devido às suas 

necessidades, poderia começar a se adequar a esses termos de desenvolvimento, 

onde são exigidas uma maior qualificação e técnicas mais apropriadas, sobretudo no 

que se refere à sustentabilidade? 

 Nesse contexto, pode-se definir que construção sustentável é um sistema 

construtivo que promove alterações conscientes no entorno, de forma a atender as 

necessidades de edificação e uso do homem moderno, preservando o meio 

ambiente e os recursos naturais, garantindo qualidade de vida para as gerações 

atuais e futuras. 

            Com esse conceito definido, entende-se a necessidade de identificar as 

principais características e técnicas que possibilitem à construção civil atuar de uma 

forma “ecologicamente correta”, tornando-se assim autosustentável, tais como 

destinação de resíduos sólidos, reutilização da água, uso de materiais menos 

nocivos ao meio ambiente, dentre outros.  

  Faz-se, portanto, premente, um amplo estudo no que tange à 

problemática dos resíduos sólidos, pois, apesar de ser considerado um dos setores 

mais importantes do saneamento básico, a gestão dos resíduos sólidos não tem 

merecido a atenção necessária por parte do poder público e da população. A 

conseqüência é o agravamento das questões referentes à saúde coletiva, além de 

os recursos naturais serem degradados incessantemente, o que fragiliza o meio 

ambiente de maneira tal que se torna de fundamental importância compreender a 

interdependência dos conceitos de meio ambiente, saúde e saneamento. Reforça-

se, com isso, a necessidade de integração das ações desses setores em prol da 

melhoria da qualidade de vida da população brasileira.  
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 Como um retrato desse universo de ação, há de se considerar que mais 

de 70% dos municípios brasileiros possuem menos de 20 mil habitantes, e que a 

concentração urbana da população no país ultrapassa os 80%. Isso salienta as 

preocupações com os problemas ambientais urbanos e, dentre estes, o 

gerenciamento dos resíduos sólidos, cuja atribuição pertence à esfera da 

administração pública local, conforme cita o Manual de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos de 20011. 

 Segundo o Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil, divulgado em abril 

de 2011 pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE), em 2010, o Brasil produziu 60,8 milhões de toneladas de lixo 

sólido, dos quais quase 31 milhões (aproximadamente 50%) vieram de resíduos de 

novas construções e de demolições.  

           Tradicionalmente, o que ocorre no Brasil é a competência do Município 

sobre a gestão dos resíduos sólidos produzidos em seu território, com exceção dos 

de natureza industrial, mas incluindo-se os provenientes dos serviços de saúde. Ao 

município compete estabelecer o uso do solo em seu território. Assim, é ele quem 

emite as licenças para qualquer construção e o alvará de localização para o 

funcionamento de qualquer atividade, indispensáveis à localização, construção, 

instalação, ampliação e operação de qualquer empreendimento.  

 Ainda de acordo com o Manual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

de 2001, o problema da disposição final assume uma magnitude alarmante. 

Considerando apenas os resíduos urbanos e públicos, o que se percebe é uma ação 

generalizada das administrações públicas locais ao longo dos anos em apenas 

afastar das zonas urbanas o lixo coletado, depositando-o por vezes em locais 

absolutamente inadequados, como encostas florestadas, manguezais, rios, baías e 

vales. Mais de 80% dos municípios assentam seus resíduos em locais a céu aberto, 

em cursos d'água ou em áreas ambientalmente protegidas, a maioria com a 

presença de catadores – entre eles crianças – denunciando os problemas sociais 

que a má gestão do lixo acarreta. 

 Devido a toda essa problemática dos resíduos sólidos, o governo 

sancionou, em 2010, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos Nº. 12.305, através da qual 

as novas tecnologias seriam estimuladas a fim de solucionar o problema do lixo 

                                                 
1 Manual de Gerenciamento Integrado de resíduos sólidos / José Henrique Penido Monteiro ...[et al.]; 
coordenação técnica Victor Zular Zveibil. Rio de Janeiro: IBAM, 2001. 
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urbano no Brasil. Até 2014, o país precisa eliminar os lixões e melhorar as condições 

de aterros que nem sempre tratam o chorume2 e os gases da decomposição do lixo. 

Hoje, 43% dos resíduos coletados no Brasil não recebem destinação apropriada.        

 Este trabalho está estruturado em sete seções. A primeira seção constitui 

uma introdução na qual se faz uma breve apresentação da problemática a ser 

abordada, na qual se expõe os objetivos do trabalho. A segunda compreende uma 

revisão da bibliografia necessária à compreensão do problema colocado, 

evidenciando os temas: resíduos sólidos, resíduos da construção civil (RCC) e 

desenvolvimento sustentável. Ainda nesta seção, observa-se o contexto da cidade 

de Fortaleza no interior da discussão sobre geração e disposição de resíduos da 

construção civil. 

           Na terceira seção, explica-se a metodologia empregada para a realização 

do trabalho. Já na quinta seção, discute-se as soluções propostas pelo Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de Fortaleza, bem como os 

resultados já obtidos pela sua implementação. 

           A penúltima seção traz as considerações acerca do tema e dos resultados 

alcançados no presente trabalho, fazendo uma síntese da discussão e a última, 

apresenta a lista das obras utilizadas para a realização desse estudo. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1  Objetivo Geral 

 

 O presente estudo, mediante a disposição inadequada dos resíduos 

produzidos pelo segmento da construção civil local, buscou avaliar os resultados e 

as soluções propostas pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil do Município de Fortaleza para a disposição de resíduos sólidos produzidos 

pela construção civil, na perspectiva do conceito de sustentabilidade.  

 

 

 

                                                 
2 Chorume é uma substância líquida resultante do processo de putrefação (apodrecimento) de 
matérias orgânicas. Este líquido é muito encontrado em lixões e aterros sanitários. É viscoso e possui 
um cheiro muito forte e desagradável (odor de coisa podre). 
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1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 A fim de alcançar o objetivo central, buscou-se: entender de que forma a 

disposição errônea ou inexistente dos resíduos traz transtornos à sociedade e os 

principais impactos ambientais provocados pelo mesmo; identificar o cenário 

ambiental, social e econômico em Fortaleza quanto à disposição de resíduos sólidos 

na construção civil; identificar a forma de tratamento do RCC de uma empresa do 

setor no município de Fortaleza; apresentar as propostas contidas no Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil do Município de Fortaleza. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Resíduos sólidos: conceito e classificações            

 

            Desde o advento da industrialização, a população mundial vem 

registrando um crescimento sem precedentes na história da humanidade. Este 

crescimento impõe sérios impactos ao meio ambiente, tanto por meio da exploração 

cada vez maior de matérias-primas para a produção de bens de consumo, através 

da destruição de áreas naturais para dar espaço a edificações, quanto produzindo 

imensas quantidades de resíduos sólidos. Este último, pelo problema que 

representa, sobretudo, no espaço urbano das grandes cidades, tem fomentado 

inúmeros estudos, evidenciando a necessidade de se buscar soluções concretas e 

eficientes para sua resolução.   

 

2.1.1 Conceitos 

                                        

           A Norma Brasileira (NBR) 10004/2004 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) define todos os resíduos como aqueles que  

 
[...] resultam de atividades da comunidade, de origem: industrial, 
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 
Consideram-se também resíduos sólidos os lodos provenientes de 
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos 
e instalações de controle de poluição, bem como determinados 
líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 
rede pública de esgotos ou corpo d’água, ou exijam para isso 
soluções técnicas e economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível.  

 
            Na perspectiva desta definição, os resíduos sólidos abrangem não 

somente os remanescentes em estado sólido, como também resíduos em estado 

líquido, ao considerarem-se as três categorias de poluição3. 

 

 

 

 

                                                 
3 Segundo Philippi Junior (2004, p. 158) “[...] do ponto de vista ambiental, existem três classes 
diferentes de poluição: a poluição atmosférica, a contaminação das águas e os resíduos sólidos”.  
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2.1.2  Classificações 

 

 De acordo com a norma supracitada, com o objetivo de tornar exequível o 

planejamento e a gestão dos resíduos sólidos, diversas formas de classificação 

foram estabelecidas. Dentre elas, destaca-se a classificação estabelecida pela NBR 

10004/2004 (Tabela 01), que dispõem os resíduos segundo o potencial de 

contaminação do meio ambiente4. 

 

Tabela 01 – Classificação dos resíduos segundo o 

potencial de contaminação do meio ambiente 

CLASSE CARACTERÍSTICAS 
Resíduos perigosos 

(classe I) 
Inflamabilidade 
Corrosividade 
Reatividade 
Toxicidade 

Patogenicidade 
Resíduos não-inertes 

(classe II) 
Biodegradáveis 
Combustíveis 

Resíduos inertes 
(classe III) 

Inertes 
Não-combustíveis 

Fonte: Adaptado de Monteiro et al (2001). 
 

            Nesta classificação, os resíduos sólidos são agrupados em três 

categorias: resíduos perigosos (classe I), da qual estão excluídos os resíduos 

oriundos de tratamento de esgotos, resíduos domiciliares e os resíduos provenientes 

da construção civil; resíduos não-inertes (classe II), que inclui os resíduos 

combustíveis e biodegradáveis; e resíduos inertes (classe III), categoria que 

abrange os resíduos sólidos da construção civil (JOHN, 2000).  

           Outra forma de classificação empregada é a proposta pela NBR 

10004/1987, que qualifica os resíduos sólidos segundo a atividade de origem (Figura 

01): (a) urbanos, provenientes das tarefas domésticas, da atividade comercial, dos 

serviços de saúde e da limpeza pública ou privada; (b) industriais, derivados da 

atividade das indústrias; (c) radioativos, produzidos por usinas nucleares e 

equipamentos que possuem componentes radioativos; e (d) agrícolas, resultantes 

da atividade agrícola e pecuária. 

 Nesta classificação, destacam-se os resíduos sólidos urbanos (RSU) que 

se constituem de remanescentes de diferentes atividades desenvolvidas no espaço 
                                                 
4 Monteiro et al. (2001). 



 

urbano, dentre eles, os

desses resíduos, entre 5

Figura 01 – 

sua origem 

Fonte: Adaptad

             

            Atualmente, 

atividades produtivas ap

quando se consideram 

tratamento adequado de

consumo.       

           Em países qu

serviços de saneamento

sem o menor tratamento

a poluição dos solos e 

saúde de grupos populac

             Segundo os d

Brasil publicado pela A

destinados a aterros san

resíduos produzidos di

depositados em lixões 

                                            
5 BRASIL. Plano Naciona
<http://www.mma.gov.br>. Ac

URBA

DO

CO

DE 

DE 

s da construção civil, que representam 

 50 e 70%5. 

 

 Classificação dos resíduos sólidos 

do pelo autor de Nascimento (2007). 

 o grande volume de resíduos sólido

presenta-se como um desafio à humanid

 os danos causados ao meio ambiente

e tudo que remanesce do processo de pr

que enfrentam problemas relacionados à

to básico, os resíduos sólidos são lançado

to (Philippi Jr., 2004). Isso provoca, dentr

 a contaminação de bacias hidrográficas

cionais, sobretudo os mais empobrecidos

 dados constantes no Panorama dos R

ABRELPE em 2011, 58,1% dos resíd

anitários. No entanto, aproximadamente 

diariamente no país permace sem trat

 e aterros controlados, que não dispõe

        
nal de Resíduos Sólidos. Brasília: MMA, 
cesso em dezembro de 2012. 

RESÍDUOS 
SÓLIDOS

RBANOS

DOMICILIAR

COMERCIAL

DE VARRIÇÃO

DE SERVIÇOS

INDUSTRIAIS RADIOATIVOS AGRÍCOLAS

16 

 o maior percentual 

 segundo 

 

dos originado pelas 

idade, especialmente 

te devido à falta de 

produção de bens ou 

 à precariedade dos 

os no meio ambiente 

tre outros problemas, 

as, trazendo riscos à 

os.               

Resíduos Sólidos no 

íduos coletados são 

75 mil toneladas de 

atamento adequado, 

em de infraestrutura 

2011. Disponível em: 



17 

 

mínima necessária para evitar a contaminação do meio ambiente (Quadro 01). 

Neste quadro, percebe-se que, em 2011, pouco mais de 60% dos municípios 

brasileiros ainda destinavam seus resíduos a lixões e aterros controlados. 

 

Quadro 01 – Total de municípios pelo tipo de destinação dada aos resíduos 

Destinação final 2011 – Regiões e Brasil 
Norte Nordeste Centro - Oeste Sudeste Sul BRASIL 

Aterro sanitário 88 446 154 808 698 2.194 
Aterro 

controlado 
109 502 148  

640 
365 1.764 

Lixão 252 846 164 220 125 1.607 
BRASIL 449 1.794 466 1.668 1.188 5.565 

Fonte: ABRELPE (2011) 
 

            O demonstrado no quadro anterior revela que, mesmo em meio aos 

avanços na legislação ambiental e de todos os esforços de conscientização, a 

maioria absoluta dos municípios não empregam medidas ambientalmente 

sustentáveis ao tratamento de seus resíduos.                

           Como líder do ranking das atividades de maior geração de resíduos 

sólidos, a construção civil tem se configurado como objeto de estudo de diversos 

trabalhos. O próximo subitem traz um resgate de parte de alguns desses estudos, 

contribuindo para o aprofundamento da análise desse tema. 

 

2.2. Resíduos sólidos da construção civil 

 

            É incontestável a importância do segmento da construção civil para a 

economia brasileira. Sua expansão tornou-se um indicador do crescimento 

econômico e social do país. No entanto, esta atividade tem provocado consideráveis 

danos ao meio ambiente, com a multiplicação de empreendimentos que consomem 

volumes cada vez maiores de recursos naturais e geram resíduos sempre em nível 

ascendente (PNRS, 2011).           

           A geração de RCC desperta a atenção em muitos países. Na Coréia do 

Sul, por exemplo, a produção média per capita de resíduos de concreto é de cerca 

de 520 kg/pessoa, ao ano; na Itália, é de aproximadamente 600 kg/pessoa; e na 

Holanda, que apresenta um dos mais altos índices do continente europeu, a média 

chega à marca de 1.000 kg/pessoa, ao ano. Já em algumas cidades brasileiras, a 

média registrada tem alcançado 500 kg de resíduo/pessoa, ao ano, devido a 
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técnicas de construção que ainda provocam o desperdício na edificação de novas 

obras (MELO et al, 2006).  

           A indústria da construção produz resíduos tanto no processo de 

fabricação dos materiais, como durante a execução da obra, seja para construção, 

manutenção ou modernização, bem como no processo de demolição (JOHN, 2000). 

O Art. 2º - I da resolução 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) considera como RCC ou resíduos de construção e demolição (RCD), 

também conhecido popularmente como entulho, qualquer subproduto gerado em 

cada uma das etapas de execução de uma obra: 

 
Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes 
definições:  
I - 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 (CONAMA, 2002) 

  
            Como visto, os resíduos da construção civil, juntamente com resíduos de 

outras atividades urbanas, integram os resíduos sólidos urbanos (RSU). Os RCC 

são considerados, em geral, como de periculosidade mínima, cuja causa de impacto 

está na quantidade produzida. Porém, não se podem desconsiderar as propriedades 

físico-químicas dos resíduos que, dependendo da forma de contato, causam 

prejuízos à saúde. 

           Os RCC são classificados pela mesma Resolução 307/2002 do CONAMA 

em quatro classes: classe A, categoria composta pelos resíduos produzidos, 

principalmente, na etapa de acabamento; classe B, formada por resíduos que 

podem ser reciclados para outras formas de utilização como plásticos, papéis, 

metais, madeiras, vidros, entre outros; classe C, composta por resíduos que não se 

prestam à reciclagem pelo ínfimo valor econômico que apresentam, a exemplo do 

gesso; e classe D, que compreende os resíduos de alto risco a saúde humana, 

como solventes, tintas e amianto. 

  John (2000) ressalta que, no Brasil, aproximadamente 50% dos resíduos 

da construção civil produzidos nas grandes cidades advém de atividades realizadas 
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em canteiros de obras, sendo responsáveis pela outra parte as atividades de 

demolição e manutenção. 

 Na Europa, as atividades de manutenção e demolição são responsáveis 

por 2/3 dos resíduos produzidos e o restante procedente de atividades de 

construção. Em estudo realizado pela Enviromental Protection Agency (EPA) (1998), 

nos EUA, revelou que 33% dos RCC são oriundos de demolições não residenciais e 

somente 8% provém das atividades de construção (Quadro 03). Vale salientar ainda 

que a diferença entre os volumes de RCC produzidos por cada fonte resulta da 

relativa importância das atividades de construção, manutenção e demolição em cada 

economia, como também do nível de perda de materiais em ambas as atividades de 

construção.  

 A quantidade produzida de resíduos, segundo John (2000), varia 

conforme o ritmo de intensidade do setor da construção civil em cada país, dos 

recursos tecnológicos utilizados, do nível de desperdício e aproveitamento. 

 

Quadro 02 – Produção de resíduos sólidos na construção civil por país 

País Massa total (106 t) Massa per capita (Kg/hab.) 
Alemanha 79-300 963-3.658 
U.K. 50-70 880-1.120 
Holanda 12,8-20,2 820-1.300 
Japão 99 785 
Bélgica 7,5-34,7 735-3.359 
Itália 35-40 600-690 
E.U.A. 136-171 463-584 
Dinamarca 2,3-10,7 440-2.010 
Portugal 3,2 325 
Brasil 69* 230-660 
Suécia 1,2-6 136-680 
*Fonte: Ângulo et al. (2003)6 

Fonte: Melo et al (2006). 
 

            Podem interferir também no volume de resíduos gerados em um dado 

país, fatores adversos de ordem natural (intempéries, abalos sísmicos) e social 

(conflitos armados).  

 

 
                                                 
6
 ÂNGULO, S. C.; KAHN, H.; JOHN, V. M.; ULSEN, C. Metodologia de caracterização de resíduos de 

construção e demolição. In: VI Seminário de Desenvolvimento Sustentável e Reciclagem na 
Construção Civil. IBRACON CT-206. São Paulo, 2003. 
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2.2.1. Disposição inadequada de RCC e impactos ambientais 

           

           Em diversos países, a quantidade de RCC produzida a cada ano 

preocupa os poderes públicos. No Brasil, o montante de entulhos gerados no espaço 

urbano das grandes e médias cidades representa uma questão desafiadora. A falta 

de gerenciamento dos resíduos contamina o meio ambiente, expondo a população a 

condições insalubres que favorecem a proliferação de fatores patológicos. Provoca 

danos à infraestrutura, como o entupimento de sistemas de drenagem, o que 

aumenta o risco de inundação. Além disso, mesmo havendo a deposição adequada, 

a grande quantidade de entulhos leva os aterros sanitários ao limite de suas 

capacidades, já que no Brasil os RCC correspondem até 70% da totalidade dos 

resíduos sólidos urbanos (MELO et al., 2006).    

          Nesse sentido, Pinto (1999) destaca que em grande parte dos municípios 

do país, não há soluções para a captação dos resíduos da construção civil e as 

poucas medidas empregadas são de caráter emergencial, a exemplo da gestão 

corretiva. Dessa forma, os agentes geradores depositam seus resíduos em áreas 

adjacentes não construidas, muitas vezes sem a aprovação do poder público e da 

comunidade. Com o tempo, essas áreas transformam-se em lixões de RCC e outros 

tipos de resíduos com a aceitação da comunidade. A falta de soluções impele o 

poder público a optar pela gestão corretiva dos resíduos que, conforme destaca o 

autor (idem), constitui uma prática ineficiente por necessitar de grandes áreas de 

aterramento que inclui áreas de deposição irregular, o que não evita a degradação 

do meio urbano. 

           Nos maiores centros urbanos, chama atenção a deposição de 

quantidades enormes de RCC nos chamados bota-foras. Como “[...] áreas de 

pequeno e grande porte, privadas ou públicas, que vão sendo designadas oficial ou 

oficiosamente para a recepção dos RCD e outros resíduos sólidos inertes” (PINTO, 

1999, p. 58), os bota-foras são integrados em várias localidades ao sistema de 

aterros. Porém, o imenso volume de resíduos depositado nessas áreas esgota em 

curto prazo de tempo sua capacidade, necessitando, logo, de novas áreas.               

             O modo inadequado de deposição dos resíduos da construção civil nas 

cidades, segundo Aquino (2004), se deve à ausência de planos de coleta eficientes 

para os resíduos, de orgãos de fiscalização atuantes e, igualmente, da pouca 

conscientização da população citadina em relação aos impactos ambientais 
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ocasionados pelo descarte dos resíduos em áreas impróprias. A deposição de 

resíduos da construção civil de forma irregular não representa apenas um problema 

ambiental, mas também social e econômico, já que degrada o meio ambiente, reduz 

a qualidade de vida dos indivíduos e multiplica os gastos com limpeza e saúde 

públicas. 

           Como se percebe, são muitos os problemas causados pelos resíduos da 

indústria da construção civil. No item a seguir, se discutirão o conceito de 

sustentabilidade e como sua aplicação à construção civil pode minimizar os diversos 

impactos deste setor sobre o meio ambiente, sobretudo, os impactos provocados 

pelos seus resíduos. 

 

2.3. Desenvolvimento, sustentabilidade e construção civil 

           

 A definição de Desenvolvimento Sustentável é recente, tendo sido 

mencionada pela primeira vez no Relatório “Nosso Futuro Comum” da Comissão 

Brundtland7 (Comissão Mundial para Meio Ambiente e Desenvolvimento) em 1987. 

Segundo esta comissão, desenvolvimento sustentável compreende o  

 
[...] desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar 
que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de 
desenvolvimento social e econômico e de realização humana e 
cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da 
terra e preservando as espécies e os habitat naturais 
(BRUNDTLAND, 1999). 

 
            Apesar das críticas recebidas pelo seu sentido amplo, esta definição é 

bastante aceita internacionalmente. Nela se percebe a tentativa de incluir nas 

decisões sociais e econômicas a preocupação com o meio ambiente. É uma forma 

estratégica de conceber o desenvolvimento, pois leva a uma mudança no modo 

como a sociedade se apropria dos recursos naturais, adotando soluções 

socialmente justas, economicamente viáveis, ecologicamente corretas e 

                                                 
7
 BRUNDTLAND, G. H. Our souls are too long for this short life. Sustainable Development 

International, London, 1999. Disponível em: <http//www.sustdev.org>. Acessado em: 28 de dezembro 
de 2012. 
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econômicos (geração de empregos, renda; acesso a moradia digna; qualidade de 

vida).  

           Novaes et al (2008) afirma que sem transformações na construção civil 

não há sustentabilidade. Contudo, para tornar-se de fato sustentável, a construção 

civil precisa abandonar o modelo atual, baseado em métodos e técnicas que 

promovem a degredação do meio ambiente e se adequar aos princípios da 

construção sustentável.     

 

2.3.1. Construção sustentável 

           

 Por construção sustentável entende-se o emprego dos princípios de 

sustentabilidade à edificação de novos empreendimentos. É um modelo que busca 

reduzir a níveis mínimos os impactos causados pela atividade de construção, 

havendo, para tanto, uma preocupação permanente em evitar danos e perdas em 

cada uma das etapas necessárias a realização de um dado empreendimento. Nesse 

contexto, desde “a extração e beneficiamento da matéria-prima, passando pelo 

planejamento, projeto e construção das edificações e obras de infraestruturas, até a 

sua demolição e o gerenciamento dos entulhos” (PRIORI JUNIOR, 2008, p. 10).  

           Para conferir sustentabilidade a uma obra, é preciso também garantir 

qualidade de vida ao trabalhador durante a fase de construção, oferecendo-lhe boas 

condições de trabalho e proteção contra riscos de acidente. Após o término da 

construção, já na fase de uso e ocupação, é necessária a avaliação dos resultados 

previstos a fim de identificar falhas e possiblidades de melhoramentos.               

           Para Lichtenberg (2008), a principal característica de uma obra 

sustentável é o uso eficiente de recursos como água e energia, ao passo que 

proporciona conforto (visual, acústico, lumínico, higrotérmico e de mobilidade) aos 

seus usuários. Quanto ao tipo de material utilizado na obra, considera-se sempre 

sua real necessidade de uso, os impactos gerados pela sua produção e o seu 

potencial poluidor.               

           A construção sustentável caracteriza-se também pela expressiva redução 

dos resíduos gerados, alcançada com metodologias que são empregadas durante 

todo o processo de construção e ao longo da vida útil da edificação.              
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2.3.2. Construções sustentáveis e resíduos sólidos 

 

           Novaes et al (2008) esclarece que uma diminuição considerável da 

produção de resíduos da construção civil pode ser alcançada através da aplicação 

do conceito denominado por ele de 3Rs (Redução, Reutilização e Reciclagem).  

 A redução tem por objetivo diminuir o volume de resíduos produzidos em 

cada obra. Para que ocorra esta redução, é necessário promover mudanças na 

forma de exploração da matéria-prima, na fabricação dos produtos e no modo como 

são utilizados, combatendo desperdícios. É preciso ainda, evitar o uso de materiais 

descartáveis ou não degradáveis.   

 Já a reciclagem consiste em submeter os resíduos a um processo de 

transformação para que possam servir de matéria-prima para a produção de outros 

produtos. 

           Para Domingos (2007, p. 113), as medidas dos 3R’s, ainda que simulem 

ser bastante simples, são, na prática, muito complexas, pois, conforme afirma a 

autora, “envolvem não apenas a educação da população frente à problemática da 

geração de resíduos, mas exigem toda uma mudança cultural frente ao 

consumismo, o que vai de encontro ao sistema produtivo em que vivemos [...]”. 

           De qualquer modo, combater o desperdício, fazer proveito de materiais já 

usados e promover a reciclagem são atitudes imprescindíveis quando a meta é 

reduzir o volume de resíduos gerados tanto na construção civil quanto nos demais 

setores. 

             No Brasil, a prática de se reciclar os resíduos da construção civil ainda é 

pouco propagada. Em algumas cidades que possuem usinas de reciclagem como 

São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, o volume de RCC reciclados não chega a 

10% do total produzido (JOHN; AGOPYAN, 2003). 

           Compreendendo a necessidade da gestão dos resíduos da construção 

civil, desde a produção até a disposição final, será abordado no próximo item, o caso 

específico de Fortaleza-CE quanto a esta questão. 
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2.4 Produção, caracterização e destino dos resíduos sólidos da construção 
civil de Fortaleza 
 

           Quanto à produção de resíduos sólidos pela construção civil em 

Fortaleza, a Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização (EMLURB), em 

levantamento realizado no ano 2008, revelou que, por mês, são produzidas em torno 

de 92 mil toneladas de lixo na cidade. Desse total, a construção civil responde por 

53%, o que equivale a 49 mil toneladas mensais (NOVAES et al., 2008).  

            Já a pesquisa realizada por Oliveira et al (2011), sobre a produção e a 

composição dos resíduos da construção civil em Fortaleza, constatou que, entre os 

meses de março de 2008 e fevereiro de 2009, período em que se deu a referida 

pesquisa, a produção diária de RCC foi de 702 toneladas, perfazendo uma taxa de 

produção de 0,11% t/hab ao ano. Com isso, a média de geração de resíduos da 

construção civil em Fortaleza ficou abaixo da média nacional de 50 t/hab ao ano. 

Considerando que esta pesquisa contabilizou apenas os resíduos que passaram por 

coleta e transporte realizados por empresas licenciadas e pelo serviço municipal de 

limpeza pública, excluindo os resíduos produzidos em pequenas obras e dispostos 

de maneira irregular em áreas impróprias sem o reconhecimento da prefeitura, 

concluí-se que este resultado está comprometido.  

           A Cooperativa da Construção Civil do Estado do Ceará (COOPERCON-

CE) também realizou pesquisa na capital cearense (in NOVAES & MOURÃO, 2008). 

Na análise da composição dos resíduos gerados em obras verticais reconhecidas 

por esta cooperativa, observou-se que do total, 74% dos resíduos são da classe A; 

da classe B são 10%; da classe C são 15%; e apenas 1% é da classe D (NOVAES 

et al., 2008).  

           Na identificação dos materiais mais abundantes na composição dos RCC 

de Fortaleza, Oliveira et al (2011) destaca, dentre outros, a argamassa, os resíduos 

de concreto e de cerâmica como os de maior abundância, que juntos representam 

65% da massa total dos resíduos de construção (Gráfico 01). O autor (idem) ressalta 

ainda que a perda desses materiais se dá, principalmente, durante as etapas de 

concretagem, alvenaria, reboco e colocação de revestimento.  

 Constata-se no gráfico que boa parte desses materiais pode ser 

submetida à reciclagem. Contudo, é inexpressivo o percentual dos RCC em 

Fortaleza submetido a processos de reciclagem. 
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(ECOPONTOS) e a PROPOSIÇÃO 2,  que prevê a criação de áreas para o manejo 

de grandes quantidades de RCC – (Áreas de triagem e de reciclagem).  
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3. METODOLOGIA  
 

 Para a pesquisa científica é essencial a definição da metodologia, ou seja, 

o caminho a ser percorrido para se chegar ao resultado esperado. 

 Por método entende-se um procedimento, um dispositivo ordenado, um 

conjunto de procedimentos sistemáticos utilizados para se obter resultados 

desejados, por exemplo, uma observação, um dado, uma comparação, uma 

demonstração etc. Método é, portanto, o plano geral, norteados do processo, o 

caminho, o modo escolhido para se chegar a uma resposta, a uma solução. 

(MICHEL, 2009, p.50). 

 A metodologia utilizada na elaboração do tema é, então, a sistêmica: 

entender as coisas sistematicamente significa colocá-las dentro de um contexto e 

estabelecer a natureza de suas relações. Qualquer ação proposta para diminuir 

impactos da construção civil sobre o meio ambiente contribui, em última instância, 

para a sustentabilidade de todo o planeta. 

 Na execução do projeto monográfico, seguem as seguintes atividades: 

um programa de leituras (artigos, livros), fruto de pesquisa bibliográfica realizada na 

biblioteca da Universidade Federal do Ceará (UFC) e em portais de periódicos de 

instituições de ensino superior. Uma pesquisa de campo foi feita com a elaboração e 

posterior aplicação de questionário a uma empresa do setor da Construção Civil, no 

município de Fortaleza. A pesquisa documental e de dados sócio-econômicos foram 

realizados na internet nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e nos órgãos públicos. 

Posteriormente, esses dados foram convertidos em textos, tabelas, gráficos e 

mapas. 

 

3.1. O município de Fortaleza/CE: algumas considerações 

 

           Localizada à costa setentrional da região Nordeste do Brasil, a capital do 

Estado do Ceará, Fortaleza, ocupa uma área de aproximadamente 314, 9 Km² 

(IBGE, 2010). Seu território municipal limita-se ao norte e a leste com o oceano 

Atlântico e com os municípios de Aquiraz e Eusébio; ao sul com os municípios de 

Itaitinga e Pacatuba e a oeste com os municípios de Caucaia e Maranguape (Figura 

05). 
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Figura 03 – Região metropolitana de Fortaleza 

 

 
Fonte: IPECE (2005). 

            

 Fortaleza constitui uma das maiores regiões metropolitanas do país. 

Instituida no ano de 1973, pela Lei Complementar Federal Nº 14, a Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF) compreende uma área de 3.483 km² que equivale 

a 2,32% do território do Ceará. Além da capital, fazem parte da região metropolitana 

os municípios de Aquiraz, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, 

Itaitinga, Maranguape, Maracanaú, Pacatuba, Pacajus e São Gonçalo do Amarante.  

           Segundo o IBGE, no ano de 2010, a população de Fortaleza era de 

aproximadamente 2.452.185 habitantes, sendo a cidade mais populosa do estado e 

a quinta maior do país, com uma densidade demográfica de 7.786,52 hab/Km². O 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) em 2000 era de 0,786, o 

maior índice do Ceará. 
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           Fortaleza, assim como outras grandes cidades brasileiras, cresce em 

ritmo acelerado, acentuando questões sociais, econômicas e, sobretudo, ambientais. 

Um dos grandes problemas ambientais verificados na cidade é o impacto causado 

pela imensa quantidade de resíduos produzidos diariamente e a falta de soluções 

eficientes para seu tratamento. Nesta localidade, a construção civil também 

responde por mais da metade dos resíduos sólidos gerados, reproduzindo aí os 

danos observados nos demais centros urbanos do país. 

    

3.2  Legislação referente aos resíduos sólidos urbanos de Fortaleza – CE            
 

3.2.1. Legislação ambiental de Fortaleza                       

 

           Diferentemente da grande maioria dos municípios da Região Nordeste, 

Fortaleza apresenta sua própria legislação para tratar de questões relacionadas aos 

resíduos sólidos urbanos (Quadro 04). 

 

Quadro 03 – Legislação municipal de Fortaleza para RCC 

DISPOSITIVO LEGAL ANO INFORMAÇÃO 
Lei Municipal Nº. 8.408 1999 Estabelece normas de responsabilidade sobre a 

manipulação de resíduos produzidos em grande 
quantidade, ou de naturezas específicas, e dá 
outras providências. 

Decreto Municipal  
Nº. 10.696  

2000 Regulamenta a LEI N0 8.408 de 24 de 
Dezembro de 1999 e estabelece a execução 
dos serviços que trata esta LEI. 

Decreto Municipal 
Nº. 11.646  

2004 Altera dispositivos do DECRETO municipal 
10.696 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados contidos em LIMA (2006). 
               

            Contudo, para promover uma gestão adequada, estas normas precisam 

se ajustar à legislação nacional vigente embasada na resolução 307/02 do 

CONAMA. 

 

 3.3 Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA) 

           

 Para promover e realizar a política municipal de meio ambiente, Fortaleza 

conta com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA). Criada 

em 2001, a SEUMA é responsável pelo controle da atividade urbana, a fim de 
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conduzir o desenvolvimento do município de forma racional, em parceria com as 

demais Secretarias Municipais. No entanto, o trabalho da SEUMA é dificultado pelo 

conflito de interesses, especialmente os econômicos, dos diferentes segmentos 

locais. Destaque-se também que, apesar de sua importância, esta secretaria 

apresenta deficiências em relação à infraestrutura da qual dispõe e ao quadro de 

funcionários, insuficiente para atender aos “inúmeros problemas urbanos e 

ambientais, típicos de uma metrópole que ainda não exauriu seu potencial de 

crescimento e desenvolvimento” (MAYORGA et al., 2009, p. 14)8. 

 

3.3.1 A gestão de resíduos sólidos em Fortaleza 

 

           Segundo Lima (2006), o município de Fortaleza possui um modelo de 

gestão de resíduos sólidos descentralizado, no qual os serviços tradicionais de 

limpeza pública como varrição, capinação, desobstrução de bueiros, coleta e 

transporte dos resíduos são de responsabilidade das Secretarias Executivas 

Regionais (SER), que atendem às seis regiões do município (Figura 06). 

  Já os serviços de destinação final, como transbordo, triagem e 

reciclagem, são controlados pela Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização 

(EMLURB) e realizados quase todos por empresas terceirizadas (LIMA, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 MAYORGA, R. D.; CABRAL, A. E. B.; LIMA, P. V. P. S.; RIOS, A. K. B. Os residuos da construção 
civil e suas implicações socioambientais e econômicas na cidade de Fortaleza – CE. In: 47º 
Congresso Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. Porto Alegre, 
2009. 
 



 

Figura 04 – 

Regionais 

Fonte: IPE
 

3.4 A disposição de RC

 

            Segundo a 

transportados de forma

específicos onde recebe

Fortaleza (USIFORT) a

Metropolitano Oeste de 

da Terraplena. 

           Como uma da

Pública da Autarquia da 

construído para substitu

recebe resíduos urbanos

               

 Identificação das Secretarias Executi

PECE (2012) 

CC em Fortaleza 

SEUMA, os resíduos da construção 

a regular em Fortaleza, são destinad

em o tratamento final adequado: a Usina

a qual será abordada nos resultados; 

e Caucaia (ASMOC); o aterro de resíduos

das medidas previstas pelo Plano Metrop

a Região Metropolitana de Fortaleza (AUM

ituir o Lixão do Jangurussu. Sua área, 

os dos municípios de Caucaia e Fortaleza 
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o civil, coletados e 

ados a três pontos 

na de Reciclagem de 

s; o Aterro Sanitário 

os da construção civil 

opolitano de Limpeza 

UMEF), o ASMOC foi 

 de 78,47 hectares, 

a (Figura 07). 
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Figura 05 – Imagem aérea do ASMOC 
 

 
Fonte: Google Earth. Software versão 6.0 beta. Adaptado pelo autor, 
2013. 

 

 O ASMOC é o destino final de grande parte dos resíduos da construção 

civil de Fortaleza. No ano de 2009, foram depositados neste aterro 131.461,14 

toneladas de RCC (SANTOS et al., 2007). 

  Depois de mais de uma década de intenso uso, o aterro encontra-se no 

limite de sua capacidade, o que representa um problema para os municípios que 

dependem deste aterro na disposição final de grande parte de seus resíduos. Com 

seu esgotamento, tornam-se necessários investimentos tanto para a recuperação de 

sua área quanto para a aquisição e preparo de novas áreas de aterramento.   

 O Aterro da Terraplena Ltda é gerenciado pela empresa de mesmo nome, 

especializada na gestão de RCC. Trata-se do aterro da Gleba 5S no sítio Cocó 

próximo ao bairro Cidade 2000 e foi implantado como uma forma de mitigar as cavas 

formadas no relevo da área pela atividade mineradora da referida empresa. Consiste 

em área privada, cubada em 400.00 m³, que recebe resíduos de construção de 

diferentes empresas. Nesta área os resíduos são utilizados na terraplanagem. 
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3.5 Área de estudo  
  

  Na presente pesquisa, definiu-se como área de estudo uma empresa da 

construção civil localizada em Fortaleza – CE. A referida empresa solicitou reservas 

quanto à sua identificação, ao que prontamente foi atendido, designando-a, no 

decorrer do trabalho, de Empresa X. Foi dirigida uma entrevista semi-estruturada a 

um dos administradores da construtora. 

 

Figura 06 – Aspectos da obra citada da Empresa XX, com 

destaque para materiais utilizados 

 
Fonte: Acervo da Empresa X. 2011.  
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Figura 07 – Aspectos da obra citada da Empresa XX, já em fase 

de conclusão 

 
Fonte: Acervo da Empresa X. 2013. 
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4. RESULTADOS 

           

4.1 Os Ecopontos       

 

            Os Ecopontos consistem em locais de entrega de pequenas quantidades 

de resíduos, mais especificamente entulhos, pneumáticos e resíduos volumosos9. 

Construídos e gerenciados com recursos públicos ou privados, dependendo da 

determinação político-administrativa, esses pontos integram um Programa Municipal 

que oferece serviço público de coleta a pequenos produtores e transportadores 

comprometidos em dar uma adequada destinação aos seus resíduos. 

           Os Ecopontos recebem pequenos volumes de resíduos, inferiores a 1m³, 

que não são captados pela coleta convencional. Os resíduos são depositados em 

caixas estacionárias a fim de evitar a contaminação do solo e do lençol freático. Na 

elaboração do projeto para os Ecopontos, consideram-se aspectos como topografia, 

aclive, declive, ergometria, para adequá-los aos princípios de sustentabilidade.  

           Após a realização de estudos para a elaboração do Plano de 

Gerenciamento, foi definida uma rede de pontos de captação de resíduos 

distribuídos por toda a cidade de Fortaleza, formando os chamados pólos de 

recebimentos,  

           Na definição dos locais para a implantação dos ecopontos, consideraram-

se, preferencialmente, as áreas públicas, os locais já utilizados pela população para 

o descarte de resíduos e áreas privadas legalmente doadas à administração do 

município. A criação desses pontos de captação, garantiriam uma maior eficiência à 

remoção dos resíduos pela EMLURB.  

           Segundo o Plano, Fortaleza necessita de aproximadamente 40 

Ecopontos. No entanto, até 2012, apenas 02 Ecopontos haviam sido inaugurados, 

um no bairro da Varjota (SER II) e outro em Pirambu (SER I), um número insuficiente 

para evitar a deposição irregular dos RCC pelos agentes geradores. 

           Inaugurado em 2010 pela Secretaria Executiva Regional II, juntamente 

com a EMLURB, a SEUMA e a Ecofor, o Ecoponto da Varjota é o primeiro do Ceará 

(Figura 09). Em sua área de 1.200 m², são depositados entulhos, restos de poda e 

resíduos eletrônicos em quantidades de até 50 quilos ou 100 litros. O objetivo de sua 

                                                 
9 Como exemplo desses resíduos tem-se: sofás, móveis, geladeiras, televisores, entre outros., 
descartados após o termino de sua vida útil.  
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construção é eliminar os inúmeros pontos de deposição clandestina existentes na 

área, oferecendo aos moradores um serviço de captação adequado para esses tipos 

de resíduos (JORNAL “O POVO”, 2010).  

 

Figura 08 – Ecoponto da Varjota 
 

 
Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2013.  

 
 
 

           O Ecoponto do Pirambu foi o segundo a ser implantado em Fortaleza. Em 

funcionamento desde abril de 2012, este ecoponto atende aos bairros que integram 

a SER I, recebendo pequenos volumes de entulho gerado por obras dessa 

localidade e transportados, sobretudo, por carroceiros10 (Figura 10).             

  

                                                 
10 Segundo informações veiculadas pelo site http://www.jangadeiroonline.com.br em 12.04.2012. 
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Figura 09 – Ecoponto do Pirambu 
 

 
Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Fortaleza-CE, 2013. 

 

4.2. Áreas de triagem e de reciclagem 

 

            Segundo Lima (2006), as áreas de triagem e de reciclagem são locais 

criados para o manejo de quantidades vultosas de RCC gerados por grandes 

produtores. Essas áreas são geridas por agentes privados (construtoras e empresas 

de coleta e transporte de resíduos) que estabelecem parcerias para formar uma 

estrutura de gestão compartilhada. Dessa forma, os grandes geradores passam a se 

responsabilizar por seus resíduos. 

           Para atender ao grande volume atualmente produzido em Fortaleza, o 

Plano prevê a implantação de 03 usinas de reciclagem de entulhos, com capacidade 

de processamento de 150 ton/hora. Atualmente, apenas a USIFORT, fundada há 

quase dez anos, está em atividade. 

           Localizada na altura do Km 06 da BR 116, a Usina de Reciclagem de 

Fortaleza (USIFORT) ocupa uma área de 33.377,66 m² (Figura 11). Licenciada pela 

SEUMA, esta empresa opera desde o ano de 2003, reciclando, por mês, cerca de 

20.000 toneladas de RCC entre entulho, algo em torno de 5.000 toneladas, e 

material de escavação, aproximadamente 15.000 toneladas. 
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Figura 10 – Área interna da USIFORT 

 
Fonte: Arquivo da USIFORT, 2012. 

 

           Dos 96.000 m³ de RCC gerados ao ano em Fortaleza, a USIFORT recicla 

apenas 5%, um percentual muito modesto. Nesta usina, os resíduos passam por 

transformação, dando origem a materiais reciclados que retornam a cadeia produtiva 

da construção civil local. Entre os RCC gerados na cidade, a USIFORT recicla 

apenas os resíduos que integram a classe A (argamassa, concreto, tijolos, telhas, 

blocos, restos de placas de revestimentos, entre outros). Da transformação desses 

materiais são produzidos areia, brita, tijolos, dentre outros produtos. 

           A USIFORT recebe materiais de seis empresas de coleta e transporte de 

RCC de Fortaleza. Estas empresas não pagam pela deposição de seus entulhos na 

USIFORT, no entanto, a usina recebe apenas resíduos previamente segregados.  

 

4.3 O caso da Empresa X: materiais de origem, quantidade de RCC produzida 

por categoria de classe de resíduo e destinação dos resíduos 

 

  Quanto aos materiais de origem do RCC, a Empresa X, na construção de 

um condomínio residencial de 2.023,68m² (área construída), utilizou os seguintes 

materiais que, posteriormente, comporiam o RCC dessa obra, especificamente: 

pedra argamassa, blocos cerâmicos e de concreto, argamassa mista de cal e 

cimento, concreto armado, piso cerâmico e porcelanato, madeira, fibrocimento, 
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cerâmica e pintura em látex acrílico e textura acrílica, alumínio e vidro, esmalte 

sintético, Policloreto de Vinila (PVC), aço, cabos de cobre e cerâmica branca11, 

dentre outros (Figuras 02 e 03). 

  No que se refere à quantidade de RCC produzida por categoria de classe 

de resíduo, a Empresa X, no quadro (02) a seguir12, demonstra a quantidade de 

RCC produzida, por categoria de classe de resíduo, na obra citada anteriormente. A 

Empresa X totalizou, na construção da obra citada, a produção de 254,95 m³ de 

resíduos Classe A, 12,35 m³ de resíduos Classe B e 0,93 m³ de resíduos Classe D13. 

 

Quadro 04 – Quantidade de resíduos produzidos em 

obra da Empresa X por classe 

Classe 
do 

resíduo 
Resíduo Quantidade 

Em m³ 

A 

Pedra de mão argamassada 0,33 
Alvenaria tijolo furado - fundações 0,52 
Concreto 13,58 
Bloco cerâmico 78,41 
Argamassa de revestimento - 
emboço 89,84 

Argamassa de chapisco 68,44 
Cerâmica polida (30x30) 1,73 
Porcelanato polido 1,32 
Argamassa de assentamento 
(colante) 

0,50 

Argamassa de rejutamento 0,06 
Piso pré-moldado 0,23 

B 

Aço CA 50/60 0,13 
Madeira (fôrmas) 4,38 
Manta asfáltica 7,66 
Instalações elétricas(fios, cabos, 
eletrodutos) 

0,11 

Instalações hidro-sanitárias (PVC) 0,06 

D 

Latas de tinta, de solventes, estopas, 
rolos, brochas, pincéis usados na 
pintura 

0,89 

Sacos de cimento 0,04 
Fonte: Empresa X. Pesquisa Direta, junho de 2013. 

                                                 
11 Informações concedidas pela administração da Empresa X em seu Projeto de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil (PGRCC). Pesquisa Direta, junho de 2013. 
12 Informação concedida ao autor pela administração da Empresa X. Pesquisa Direta, junho de 2013. 
13 Informações concedidas pela administração da Empresa X ao autor. Pesquisa Direta, junho de 
2013. 
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 Quanto à destinação dos resíduos, a Empresa X encaminha seus 

resíduos Classe A para a USIFORT, com fins à sua reciclagem e produção de 

agregados reciclados. Ressalte-se que a reutilização busca dar utilidade aos 

resíduos produzidos, inserindo-os novamente no ciclo de vida útil do 

empreendimento de origem ou de outras edificações.  

 Quanto ao restante dos resíduos, Os resíduos Classe B são 

encaminhados para associações de catadores (papelão de embalagens, PVC, entre 

outros) ou vendidos (madeira para padarias, aço para unidades de coleta e 

processamento de sucata – Gerdau). O gesso é encaminhado para a Usina de 

Reciclagem do Nordeste (USINE). Os resíduos classe D (latas de tinta, de solvente, 

estopas, entre outros) são encaminhados para o Centro de Tratamento de Resíduos 

Perigosos (CTRP) onde são incinerados. É aplicada a logística reversa para os 

sacos de cimento, sendo estes encaminhados ao distribuidor onde se adquiriu o 

saco de cimento, para a posterior remessa deste à fabrica, onde são utilizados na 

etapa de coprocessamento. (EMPRESA X, junho de 2013 - REF)    

 A Empresa X tem atentado para uma mudança de modelo ao utilizar 

agregados reciclados no aterramento (entre 30 e 70% na obra citada neste 

trabalho), além de sua utilização na fabricação de concreto não estrutural, a exemplo 

de lastros e contra-piso14. 

 

 

            

  

                                                 
14

 Empresa X. Pesquisa Direta, junho de 2013. 
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5. CONCLUSÃO 

 

            O município de Fortaleza ainda enfrenta sérios problemas relacionados a 

produção e disposição inadequada de resíduos sólidos e o segmento da construção 

civil, assim como em grande parte dos municípios brasileiros, é o principal 

responsável pelo agravamento dessa situação. Numa perspectiva sustentável, é 

emergente a mudança nos padrões de exploração e utilização dos recursos naturais, 

bem como a deposição dos resíduos advindos desse segmento, mais 

especificamente colocados neste momento.  

 Mediante a dificuldade de se encontrar novas áreas na Região 

Metropolitana de Fortaleza para a disposição final de RCC e demais resíduos 

urbanos, tornou-se necessária a adoção de medidas que estimulassem a redução 

da produção como a reutilização, a reciclagem e a compostagem para prolongar a 

vida útil dos aterros já existentes. 

 Assim sendo, e como resultado de pesquisa, embora de forma ainda não 

totalmente eficiente e muito tímida, foi elaborado e implementado o Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos da Construção Civil pela Prefeitura de Fortaleza, que teve 

por base os estudos de Lima (2006). Constitui-se, assim, como o primeiro passo 

para a transformação desse quadro, pois oferece aos agentes desse setor, 

instrumentos necessários para o manejo adequado de seus resíduos. 

           O Plano propõe uma gestão sustentável para os resíduos da construção 

civil através da criação e utilização de Ecopontos e Usinas de Reciclagem.  

 Do total sugerido por Lima – 40 Ecopontos dada à proporção de resíduos 

produzidos em Fortaleza – apenas 5% (02 Ecopontos) foram implementados no 

período de seis anos, ou seja, de 2006 até os dias atuais. Ressalte-se, ainda, o 

Ecoponto de Pirambu por sua dimensão e questiona-se se realmente poderia 

atender aos fins propostos.  

 Das três Usinas de Reciclagem necessárias ao atendimento da questão 

proposta por Lima, apenas uma foi implementada e se encontra em funcionamento, 

muito embora recicle apenas 5% do total de resíduos sólidos provenientes da 

construção civil. Enfatize-se, porém, que esta Usina foi apropriada em tempo pelo 

Plano, já que sua criação antecede à implementação do mesmo. 

           No entanto, se as medidas propostas neste Plano, tanto para pequenos 

como grandes geradores de resíduos, se efetivassem, poderiam ser eliminados os 
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inúmeros pontos de deposição irregular, existentes hoje em diversos bairros da 

capital, bem como os prejuízos econômicos e ambientais provocados pelo acumulo 

de entulho.  

 É importante enfatizar que a responsabilidade pelo destino dos resíduos 

não é exclusiva do poder público. A sociedade civil e os agentes ativos das 

atividades produtivas, sobretudo as que mais degradam o meio ambiente, como é o 

caso da construção civil, devem se responsabilizar pelos remanescentes que 

produzem, adotando medidas que tornem suas ações sustentáveis. 

 A possibilidade da implementação de um novo paradigma, pautado em 

uma sociedade que direcione suas ações de modo sustentável, é real e pode ser 

observada nas ações da Empresa X, que encaminha os resíduos que produz para 

destinação, seja para reutilização ou reciclagem. Não menos importante, podem 

dirigir suas ações de modo a tornarem-se agentes de desenvolvimento, como no 

caso do encaminhamento de alguns resíduos para Associações de Catadores.  

           Desse modo, o projeto de Ecopontos e de áreas de manejo de grandes 

volumes de entulhos proposta pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil de Fortaleza representa um novo modelo de gestão, no qual cada 

agente gerador se responsabiliza por seus resíduos. É um importante avanço para a 

construção civil local em direção à sustentabilidade, o que poderá trazer, em longo 

prazo, benefícios para a comunidade e para o meio ambiente.  

 Espera-se que o tema aqui abordado seja aprofundado em trabalhos 

futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

ABRELPE. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2010. Associação Brasileira 
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. ABRELPE. Disponível em: 
<http://www.abrelpe.org.br/downloads/Panorama2010.pdf>. Acesso em: 16 de 
dezembro de 2012. 
 
AQUINO, M. B. Proposta de gestão sustentável dos resíduos sólidos da 
construção civil no município de Fortaleza. Fortaleza. 2004. Dissertação de 
Mestrado. Universidade Federal do Ceará, 2004. 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10.004. 
Resíduos sólidos - classificação. 2004. São Paulo, Brasil. 
 

________. NBR 10.004. Resíduos sólidos – classificação. 1987. Rio de Janeiro, 
Brasil.  
 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA No 307, de 05 de julho 
de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 
da construção civil. Diário Oficial de União, Brasília, DF. 17 de julho de 2002. 
 
BRASIL. Lei Nacional de Resíduos Sólidos. LEI Nº 12.305, de 2 de Agosto de 
2010, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12305.htm> Acesso em Maio de 2011.  
 

BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília: MMA, 2011. Disponível 
em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_publicacao/253_publicacao0202201204175
7.pdf >. Acesso em 15 de dezembro de 2012. 
 
DOMINGOS, C. S. Geoprocessamento na escolha de sistemas ambientais para 
aterros sanitários na Região Metropolitana de Fortaleza-CE. Fortaleza. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual do Ceará, 2007. 
 
EPA. Chacarterization of building-related construction and demolition debris in 
the United States. EPA. Report nº EPA 530-R-98-010. 1998. 100p. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Banco de 
dados agregados. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em 20 
de dezembro de 2011.    
 
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE. 
Perfil Básico Municipal - Fortaleza. Secretaria do Planejamento e Coordenação - 
Fortaleza/CE, 2005. 
 
JOHN, V. M.; AGOPYAN, V. Reciclagem de resíduos da construção. In: Seminário - 
Reciclagem de resíduos sólidos domiciliares. Governo do Estado de São Paulo, 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente. São Paulo. 2003. Disponível em: 



45 

 

http://www.reciclagem.pcc.usp.br/artigos1.htm. Acesso em: 15 de dezembro de 
2012. 
 
JOHN, V. M.. Reciclagem de resíduos na construção civil: contribuição para 
metodologia de pesquisa e desenvolvimento. São Paulo. Tese de Livre Docência. 
Universidade de São Paulo, 2000. 
 
LICHTENBERG, A. O que é sustentabilidade. Revista Téchne. Ed. Nº 133, Rio de 
Janeiro, Abril. 2008. p.45 
 
LIMA, J. D. Plano de gerenciamento de resíduos da construção e demolição do 
município de Fortaleza – CE. Fortaleza, 2006. 
 
________. O plano de gerenciamento de resíduos da construção e demolição e sua 
implantação no município de Fortaleza – CE. In: 24º Congresso Brasileiro de 
Engenharia Sanitária e Ambiental. 2006. 
 
MELO, R. A. ; VERAS, L. M. ; SILVA, P. G. S.Diagnóstico dos resíduos sólidos 
gerados pela construção civil em João Pessoa. In: I Simpósio Nordestino de 
Saneamento Ambiental. 2006.  
 
MICHEL, M. H. Metodologia e pesquisa em ciências sociais. 2 ed. Atlas: São 
Paulo,2009. 
 
MONTEIRO, J. H. P. [et al.]. Manual de gerenciamento integrado de resíduos 
sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2001. 
 
NASCIMENTO, J. C. F. Comportamento mecânico de resíduos sólidos urbanos. 
São Carlos. 2007. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2007.  
 
NOVAES, M. V.; MOURÃO, C. A. M. Manual de gestão ambiental de resíduos 
sólidos na construção civil. 1. ed. Fortaleza: COOPERCON-CE, 2008.  
 

OLIVEIRA, M.E.D.; SALES, R. J. de M.; CABRAL, A. E. B. Diagnóstico da geração 
e da composição dos RCD de Fortaleza/CE. Fortaleza, 2011. 
 
PHILIPPI JUNIOR, A.; ROMÉRO, M. A.; BRUNA, G. C. Curso de gestão 
ambiental. Barueri, SP: Manole, 2004. (Coleção Ambiental) 
 

PINTO, T. P.. Metodologia para a gestão diferenciada de resíduos sólidos da 
construção urbana. São Paulo. 1999. Tese de Doutorado. Universidade de São 
Paulo, 1999. 
 
PRIORI JUNIOR, L. (Coord.). Contrução sustentável: potencialidades e desafios 
para o desenvolvimento sustentável na construção civil. Recife: SINDUSCON-
PE, 2008.  
 



46 

 

SANTOS, G. O. et al. Estimativa da quantidade de resíduos sólidos urbanos 
coletados em Fortaleza e destinados ao Aterro Sanitário de Caucaia (Ceará). 
Fortaleza, 2007. 
 
Sites pesquisados: 
 
JANGADEIRO. Pirambu ganha primeiro Ecoponto da Regional I. Disponível em: 
<http://www.jangadeiroonline.com.br/fortaleza/pirambu-ganha-primeiro- coponto-da-
regional-i/>. Acesso em 09 de janeiro de 2013.  
 
O POVO. Ecoponto da Varjota possibilita correta destinação do lixo. Disponível 
em:<http://cesustentavel.blogspot.com.br/2011/09/ecoponto-da-varjota-possibilita-
correta.html>. Acesso em 09 de janeiro de 2013. 
 
 
 
  
. 
 


