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RESUMO 

 
 

O Presente estudo aborda a problemática que envolve construção civil a qual é 

a principal geradora da massa total dos resíduos sólidos urbanos produzidos 

nas cidades. Desta forma, a construção civil acaba sendo também uma 

geradora de impactos ambientais, seja pelo consumo de recursos naturais, e 

pela modificação da paisagem ou pela geração de resíduos, coexistindo com a 

ausência de uma política pública que discipline o manejo adequado dos 

resíduos da construção civil. Neste contexto, o presente estudo tem como 

objetivo analisar se iniciativas de gestão de resíduos de construção e 

demolição (RCD) foram implantadas em um canteiro de obras na cidade de 

Santo Antônio da Platina. Primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica 

com foco nos impactos gerados pelos resíduos de construção civil. 

Posteriormente, foram analisadas normas técnicas, legislações vigentes, 

políticas públicas e procedimentos que contribuem para minimizar os impactos 

ambientais a partir de uma boa gestão de resíduos da construção civil. Através 

da análise de uma obra foram identificadas as falhas decorrentes da ausência 

de um plano de gestão de resíduos no canteiro de obras. Espera-se que o 

estudo possa contribuir para os profissionais ligados aos órgãos públicos da 

cidade de Santo Antônio da Platina quanto à necessidade em se implantar 

medidas de gestão de resíduos em canteiros de obras. 

 
  
 
 
Palavras chave: Canteiro de Obras; Impactos Ambientais; Resíduos de 

Construção Civil; Gerenciamento. 

 
 
 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The present study addresses the problems involved in building construction 

which is the main generator of the total weight of municipal waste generated in 

cities. Thus, the building ends up being an also impact the environment, either 

by consumption of natural resources, and the modification of the landscape or 

the generation of waste, coexisting with the absence of a public policy that 

governs the proper management of construction waste civil. In this context, this 

study aims to examine whether management initiatives Construction and 

demolition waste (CDW) were implanted at a construction site in Saint Antonio 

of Platinum. We first performed a literature review focusing on the impacts 

caused by waste from construction. Subsequently, we analyzed the technical 

standards, legislations, policies and procedures that help to minimize the 

environmental impacts resulting from good management of construction waste. 

Through analysis of a work were identified flaws due to the absence of a plan 

for waste management on construction sites. It is hoped that the study can 

contribute to those related to public agencies of the city of Saint Antonio of 

Platinum as to the necessity to implement measures of waste management on  

construction sites. 

 

 

 

 

 

Keywords: Construction Site, Environmental Impacts, Construction waste; 

Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em virtude do crescimento demográfico e da sua forte vocação 

empreendedora, e ainda que sabendo do processo de implantação de 

programas de qualidade pelo qual passa a indústria da construção civil, é cada 

vez maior as quantidades de resíduos sólidos gerados. 

Com relação à construção civil, o aproveitamento de resíduos é uma das 

ações que devem ser incluídas nas práticas comuns de produção de 

edificações, visando a sua maior sustentabilidade, proporcionando economia 

de recursos naturais e minimização do impacto no meio-ambiente. O potencial 

do reaproveitamento e reciclagem de resíduos da construção é enorme, e a 

exigência da incorporação destes resíduos em determinados produtos pode vir 

a ser extremamente benéfica, já que proporciona economia de matéria-prima e 

energia.m CanteiRos de obRa 

O gerenciamento dos resíduos sólidos de construção nos canteiros de 

obras de pequeno, médio e grande portes, é indispensável para a qualidade da 

gestão ambiental nos centros urbanos. Uma gestão adequada dos resíduos 

popularmente chamados de “entulho” reduz custos sociais, financeiros e 

ambientais. Os “entulhos” são as sobras das construções, ou seja, de 

processos construtivos, e de demolições, e devem ser gerenciados do projeto à 

sua destinação final, para que impactos ambientais sejam evitados.  

A destinação inadequada de resíduos oriundos do processo construtivo 

gera problemas como o esgotamento de aterros sanitários (esses resíduos 

chegam a mais de 50% do volume de resíduos depositados em aterros), a 

obstrução do sistema de drenagem urbana, a proliferação de insetos e 

roedores. Provoca, ainda, a contaminação de águas subterrâneas pela 

penetração através do solo de metais de alta toxidade e de chorume, o 

desperdício de materiais recicláveis, e o conseqüente prejuízo aos municípios e 

à saúde pública. 
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1.1 – Objetivo Geral. 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar se iniciativas de gestão de 

resíduos de construção e demolição (RCD) foram implantadas em um canteiro 

de obra na cidade de Santo Antônio da Platina. 

5 

 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 - Impactos ambientais gerados pelos resíduos de construção. 
 

Em primeiro lugar é preciso diferenciar lixo de resíduos sólidos; restos 

de alimentos, embalagens descartadas, objetos inservíveis quando misturados 

de fato tornam-se lixo e seu destino passa a ser, na melhor das hipóteses, o 

aterro sanitário. Porém, quando separados em materiais secos e úmidos, 

passamos a ter resíduos reaproveitáveis ou recicláveis.  

O que não tem mais como ser aproveitado na cadeia do reuso ou 

reciclagem, denomina-se rejeito. Não cabe mais, portanto, a denominação de 

lixo para aquilo que sobra no processo de produção ou de consumo. Marcar 

estas diferenças é de suma importância. A clareza na compreensão destes 

conceitos é o que permite avançar na construção de um novo paradigma que 

supere, inclusive o conceito de limpeza urbana. 
Observa-se que houve um grande avanço na qualidade da construção 

civil nos últimos anos, obtido principalmente por meio de programas de redução 

de perdas e implantação de sistemas de gestão da qualidade. Não há dúvidas, 

que, além da qualidade (implantada para a garantia da satisfação do usuário 

com relação a um produto específico), há também uma grande preocupação 

com a sustentabilidade, antes de tudo, para garantir o próprio futuro da 

humanidade. 

Em relação à quantidade de materiais, (SOUZA, 2005) estima que em 

um metro quadrado de construção de um edifício são gastos em torno de uma 

tonelada de materiais, demandando grandes quantidades de cimento, areia, 

brita, etc. Ainda, são gerados resíduos devido às perdas ou aos desperdícios 

neste processo. Mesmo que se melhore a qualidade do processo, sempre 
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haverá perda e, portanto, resíduo. Alguns levantamentos em canteiros de obra 

em Brasília-DF estimaram uma média de geração de entulho de 0,12 t/m2, e o 

Estado do Paraná, que produz 4 mil toneladas/dia de entulhos, realizou 

estudos e desenvolveu a sua política de resíduos, que foi nomeada como 

Desperdício Zero, (JOHN, 2000). 

Quando não é dada a destinação final adequada aos resíduos da 

construção civil eles acabam sendo depositados, clandestinamente, em 

terrenos baldios, áreas de preservação permanente, vias e logradouros 

públicos.   

A considerável geração de resíduos nas atividades de construção civil, 

reformas, ampliações e demolições e sua conseqüente destinação final, 

quando não realizadas em conformidade com legislação vigente, podem 

resultar em impactos ambientais que muitas vezes são visíveis como: a 

degradação de áreas de preservação permanente, queimadas entre outros, 

que tantos malefícios causam a população e ao meio ambiente. 

Nesse cenário, dentre as indústrias que degradam o meio ambiente, seja 

ele urbano ou natural a indústria da construção civil destaca-se por ser 

responsável por números entre 20 e 50% do total de recursos naturais 

consumidos pela sociedade. (SANTOS 2007). 

Como na maioria das cidades brasileiras, o Município de Santo Antônio 

da Platina não possui áreas suficientes para a adequada disposição final de 

resíduos de construção civil e, aliado ao fato destes serem constituídos por 

materiais de alto potencial de reciclagem e reutilização, faz-se necessário o 

estudo de soluções para a problemática de forma a possibilitar a redução de 

geração de resíduos de construção civil e o cumprimento da legislação local 

vigente. 

Cerca de 75% dos resíduos gerados pela construção nos municípios 

provém de eventos informais (obras de construção, reformas e demolições, 

geralmente realizadas pelos próprios usuários dos imóveis). O poder público 

municipal deve exercer um papel fundamental para disciplinar o fluxo dos 

resíduos, utilizando instrumentos para regular especialmente a geração de 

resíduos provenientes dos informais, (CALDERONI, 2003). 

Segundo Pinto (1999), a falta de efetividade ou, em alguns casos, a 

inexistência de políticas públicas que disciplinam e ordenam os fluxos da 
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destinação dos resíduos da construção civil nas cidades, associada ao 

descompromisso dos geradores no manejo e, principalmente, na destinação 

dos resíduos, provocam os seguinte impactos ambientais: 

● degradação das áreas de manancial e de proteção permanente; 

●  proliferação de agentes transmissores de doenças; 

● assoreamento de rios e córregos; 

● obstrução dos sistemas de drenagem, tais como piscinões, galerias, 

 sarjetas; 

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

 circulação de pessoas e veículos, além da própria degradação da 

 paisagem urbana; 

● existência e acúmulo de resíduos que podem gerar risco por sua 

 periculosidade. 

 A deposição dos resíduos de construção na malha urbana, de forma 

descontrolada, acarreta uma séria de custos ambientais, dos quais a (URBAN 

ECOLOGY,INC , 1996) destaca: 

● montes de entulho agregam lixo e se tornam abrigo de vetores 

 transmissores de doenças (ratos, baratas, moscas, mosquitos) e de 

 animais peçonhentos (cobras, escorpiões); 

● entulho nas vias públicas e córregos afeta drenagem e a estabilidade 

 das encostas; 

● ocorre degradação da paisagem urbana; 

● ocorre desperdício de recursos naturais não-renováveis; 

● ocorre redução da vida útil dos locais adequados para aterramento 

 dos resíduos não-renováveis. 

Diante da situação preocupante de disposição dos resíduos nas cidades, 

o poder público municipal atua, freqüentemente, com medidas paliativas, 

realizando serviços de coleta e arcando com os custos de transporte e a 

disposição final, sendo em aterros usados pela prefeitura. 

Tal prática não soluciona definitivamente o problema de limpeza urbana 

por não conseguir a remoção da totalidade dos resíduos. Ao contrário, 

incentiva a continuidade da disposição irregular nos locais atendidos pela 

limpeza pública da administração municipal. 
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Além disso, cria-se o problema da sobrecarga de resíduos em aterros 

municipais, como é o caso do aterro da cidade de Santo Antônio da Platina. 

Ver figura 01. 

 

 
Figura 01: Aterro de Santo Antônio da Platina. 

Fonte: Prefeitura - Santo Antônio da Platina. 

 

Estudos realizados em alguns municípios apontam que os resíduos da 

construção formal, têm uma participação entre 15% e 30% na massa dos 

resíduos da construção e demolição. (CALDERONI, 2003). 

Embora representem uma parcela menor em relação a construção 

informal, os resíduos provenientes da construção formal podem ser destinados 

da mesma maneira, ou seja, desordenadamente, causando impactos 

ambientais significativos e expondo a atividade da construção empresarial a 

riscos de atuações e penalidades decorrentes da responsabilização  por crime 

ambiental (dispor resíduos em  desacordo com a legislação é considerado 

crime ambiental). 

No atual contexto global, é fundamental melhorar e otimizar os 

processos de construção. Entretanto, a reciclagem de entulho entra como 

solução para os materiais que são inevitavelmente perdidos. 

 A reciclagem permite a reutilização de matérias-primas, diminuindo a 

demanda por mais matéria, diminuindo o consumo energético e protegendo o 

meio ambiente de mais e mais dejetos, que levariam até milhões de anos para 

serem decompostos pela natureza. A reciclagem transforma montanhas 
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desordenadas de material de construção, em pilhas de matéria-prima, que 

serve tanto para obras prediais, como para obras públicas. Há dois caminhos 
para transformar as perdas em lucro: um para a iniciativa privada e outro 
para as prefeituras. 

 Embora ainda não existam estatísticas de todo o país, na média, o 

entulho que sai dos canteiros de obra é composto (CAMARGO,1995) 

basicamente por: 

 ● 64% de argamassa; 

 ● 30% de outros componentes de vedação (tijolos e blocos); 

 ● 6% de outros materiais (concreto, pedra, areia, metálicos e plásticos).  

 Disto conclui-se que é possível triturar mais 90% de entulho 

(argamassas e componentes de vedação), para ser utilizado como agregado, 

na produção de componentes de construção e argamassas. 

 Além dos custos ambientais, há os custos referentes ao gerenciamento 

da deposição clandestina, e ao não aproveitamento desses dejetos que 

poderiam ser reciclados e utilizados em obras públicas. Dá-se início a um 

processo de transferência de custos: a falta de gestão de resíduos da 

construção se transforma em custo social. 

 A reciclagem de entulho tem, como principal objetivo, transformar esses 

custos sociais em custos públicos ou privados, onde todos os agentes que 

intervêm no processo de geração de resíduos de construção deveram ser 

atingidos. 

 Assim, pode se começar a inverter o processo, extraindo do próprio 

problema, soluções para outras demandas, pela geração de materiais de baixo 

custo e boas características. 

 As sobras de material que continuam sendo propícias para uma nova 

utilização podem ser reaproveitadas dentro da própria  obra ou  em outros 

locais. Uma Gestão apropriada do planejamento e controle da obra irá garantir 

a correta reutilização ou reciclagem desses materiais, evitando-se 

desperdícios. (BLUMENSCHEIN, 2003). 

Estes processos visam amenizar o significativo impacto ao meio 

ambiente, gerado pela produção de materiais de construção civil, de forma a 

reduzir o consumo de energia, minimizar a poluição futura, promover um 

desenvolvimento mais sustentável e preservar o meio ambiente. 
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 O uso do entulho como material de construção em canteiro de obras é, 

de forma preponderante, inevitável e inadiável, pois, de alguma forma, muito 

esforço há por se fazer, no sentido de concretizar os profissionais da 

construção civil de que os resíduos sólidos irão conquistar, nos próximos anos, 

a parte do mercado a que eles cabem (BLUMENSCHEIN, 2003). 

  
 

 
Figura 02 – Quantificação, em massa, da origem dos RCC em algumas cidades 

brasileiras. 

Fonte: Elaborado pelo autor. (Com base em dados de: SOUZA, 2005). 

 

2.2 - Normas e Leis vigentes. 

 

Dentre os instrumentos legais que tentam proteger os espaços urbanos 

dos impactos causados pelos resíduos sólidos, podem ser citados: a lei 

nº12.305, de 02 de Agosto de 2010, o Estatuto da Cidade, a Agenda 21 das 

Cidades, a Agenda 21 dos Recursos Naturais e 

os códigos de obras e a Resolução 307 do Conama. 

Pela 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. No Capitulo II, no Art. 3º, VII, diz que a destinação final 

ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a 

reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 

outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS 

e do Suasa, entre elas a disposição final. 
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E no mesmo Art.3º, VIII, diz que a disposição final ambientalmente 

adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.  

E ainda no mesmo Art. 3º, X diz que o - gerenciamento de resíduos 

sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma 

desta Lei. 

Por último, aqui citado no Art.3º XVI, diz que resíduos sólidos: material, 

substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 

obrigado a proceder, nos estados sólido ou semi-sólido, bem como gases 

contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para 

isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível. 

O Estatuto da Cidade, em sua sexta diretriz, determina “ordenação e 

controle do uso do solo, de forma a evitar (entre outras) a poluição e a 

degradação ambiental” (Lei n. 10257, de 10 de julho de 2001:34), o que 

significa que a lei visa a mediar conflitos entre usos e ocupações incompatíveis 

na cidade. Entre as estratégias definidas pela agenda 21 das Cidades 

Sustentáveis há a preocupação de “promover mudanças nos padrões de 

produção e de consumo da cidade, reduzindo custos e desperdícios e 

fomentando o desenvolvimento de tecnologias urbanas sustentáveis” (Agenda 

21 das Cidades: 15) implicando na redução e desperdícios de matérias-primas, 

assim como, na gestão adequada de resíduos (SOUZA, 2005). 

A Agenda 21 de Gestão de Recursos Naturais enfatiza, entre outras 

ações, a proteção do uso do solo tanto na extração de matérias-primas da 

construção,quanto na disposição de tóxicos e poluentes em sua superfície. 
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A questão tem sido tratada, no contexto do setor produtivo, no sentido 

de levar as empresas construtoras a considerarem o impacto causado pelos 

resíduos sólidos produzidos durante a obra por meio do Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade no Habitat, de 03/12/99 (PBQP-H). O PBQP-

H foi lançado em 1990, pelo Governo Federal, visando a apoiar o esforço 

industrial na promoção qualidade e produtividade, permitindo a redução de 

desperdícios e custos na execução de obras e aumentando a competitividade. 

O programa foi adotado pela Caixa Econômica como requisito para liberação 

de financiamentos nos Estados que aderirem ao programa (SOUZA, 2005). 

O PBQP-H definiu quatro níveis de qualidade técnica (A, B, C e D) a 

serem seguidos pelas empresas de acordo com cronogramas acordados 

localmente.Para as empresas que estiverem aplicando o nível A o PBQP-H 

incluiu em suas diretrizes: “consideração do impacto no meio ambiente dos 

resíduos sólidos e líquidos produzidos pela obra (entulhos, esgotos, águas 

servidas) (SOUZA, 2005). 

A Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) cria instrumentos para que o poder público atue 

sobre essa realidade, definindo responsabilidades e deveres, tornando 

obrigatória, em todos os Municípios do país, a implantação de planos 

integrados de gerenciamento dos resíduos da construção civil. 
 A gestão dos resíduos sólidos, conforme a Resolução CONAMA nº 307, 

vai além do âmbito público. É necessário que os geradores e transportadores 

de resíduos tenham suas devidas responsabilidades.G 

As normas técnicas, integradas às políticas públicas, representam 

importante instrumento para a viabilização do exercício da responsabilidade 

para os agentes públicos e os geradores de resíduos. Para viabilizar o manejo 

correto dos resíduos em áreas específicas, foram são citadas as seguintes 

normas técnicas: 

• Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de 

transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação – NBR 

15112:2004 – possibilitam o recebimento dos resíduos para posterior triagem e 

valorização. Têm importante papel na logística da destinação dos resíduos e 

poderão, se licenciados para esta finalidade, processar resíduos para 

valorização e aproveitamento. 
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• Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – 

Diretrizes para projeto, implantação e operação – NBR 15113:2004 – solução 

adequada para disposição dos resíduos classe A, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 307, considerando critérios para preservação dos materiais para 

uso futuro ou disposição adequada ao aproveitamento posterior da área. 

• Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes 

para projeto, implantação e operação – NBR 15114:2004 – possibilitam a 

transformação dos resíduos da construção classe A em agregados reciclados 

destinados à reinserção na atividade da construção (Rocha, 2005). 

O exercício das responsabilidades pelo conjunto de agentes envolvidos 

na geração, destinação, fiscalização e controle institucional sobre os geradores 

e transportadores de resíduos está relacionado à possibilidade da triagem e 

valorização dos resíduos que, por sua vez, será viável na medida em que haja 

especificação técnica 

para o uso de agregados reciclados pela atividade da construção. As normas 

técnicas que estabelecem as condições para o uso destes agregados são as 

seguintes: 

• Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 

Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos – NBR 15115:2004. 

• Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – 

Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – 

Requisitos – NBR 15116:2004. 

 

 

2.3  -  Procedimento para gestão de resíduos no canteiro de obras. 
 

 Antes de relatar alguns procedimentos de gestão de resíduos em 

canteiro de obras, é importante citar as classes de resíduos existentes. 

 

Segundo a Resolução 307 os resíduos oriundos da indústria da 

construção são classificados segundo a imagem a seguir e conforme 

especificado abaixo: 

 I-Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, 

tais como: 
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 a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

 b)  de construção, demolição, reformas e reparos de edificação: 

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.), produzidas nos canteiros de obras;  
 II- Classe B – são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 

como, plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

 III- Classe C – são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso; 

 IV- Classe D – são os resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles 

contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 

radiológicas, instalações industriais e outros. 

 

 
Figura 03 

Fonte: (CALDERONI, 2003) 

2.3.1 - Seqüência de Atividades. 

 

A implantação do método de gestão de resíduos para a construção civil 

implica o desenvolvimento de um conjunto de atividades para se realizar dentro 

e fora dos canteiros. 
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Para ser consolidado progressivamente, o método deve registrar as 

atividades como no modelo de cronograma apresentado: 

 
Quadro 01: Sugestão de cronograma. 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 
 

2.3.2 - Reunião inaugural. 

 

Realizada com a presença da direção técnica da construtora, direção 

das obras envolvidas (incluindo mestres e encarregados administrativos) e 

responsáveis por qualidade, segurança do trabalho e suprimentos. 

 Tem por objetivo:  

A) a apresentação dos impactos ambientais provocados pela ausência do 

gerenciamento dos resíduos da construção e demolição nas cidades) mostrar 

de que modo as leis e as novas diretrizes estabelecem um novo processo de 

gerenciamento integrado desses resíduos e quais são suas implicações para o 

setor da construção civil;  

B) esclarecer quais serão as implicações no dia-a-dia das obras 

decorrentes da implantação de uma metodologia de gerenciamento de 

resíduos. 

 

2.3.3 – Planejamento. 

 

 É importante que a concepção do projeto arquitetônico tenha 

preocupações com a modulação,com o sistema construtivo a ser adotado, com 

o tipo dos materiais a serem empregados e com a integração entre os projetos 

complementares, sempre na busca da não geração de resíduos. 

 Outra preocupação fundamental é com o aperfeiçoamento do 

detalhamento dos projetos de tal maneira que não ocorram perdas por 

quantitativos inexatos. A fase de levantamentos orçamentais e de compras 
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deve ser executada com a mais rigorosa exatidão possível de tal forma a não 

gerar perdas de materiais devido ao excesso na compra. 

Assim realizado a partir dos canteiros de obra visando: A) levantamento 

de informações junto às equipes de obra, identificando a quantidade de 

funcionários e equipes, área em construção, arranjo físico do canteiro de obras 

(distribuição de espaços, atividades, fluxo de resíduos e materiais e 

equipamentos de transporte disponíveis), os resíduos predominantes, empresa 

contratada para remoção dos resíduos, locais de destinação dos resíduos 

utilizados pela obra/coletor; B) preparação e apresentação de proposta para 

aquisição e distribuição de dispositivos de coleta e sinalização do canteiro de 

obras, considerando as observações feitas por mestres e encarregados; C) 

definição dos responsáveis pela coleta dos resíduos nos locais de 

acondicionamento inicial e transferência para armazenamento final; D) 

qualificação dos coletores; v) definição dos locais para a destinação dos 

resíduos e cadastramento dos destinatários; vi) elaboração de rotina para o 

registro da destinação dos resíduos; E) verificação das possibilidades de 

reciclagem e aproveitamento dos resíduos, notadamente os de alvenaria, 

concreto e cerâmicos; F) prévia caracterização dos resíduos que poderão ser 

gerados durante a obra com base em memoriais descritivos, orçamentos e 

projetos. Nesta fase, a área de suprimentos deve cumprir o papel fundamental 

de levantar informações sobre os fornecedores de insumos e serviços com 

possibilidade de identificar providências para reduzir ao máximo o volume de 

resíduos (caso das embalagens) e desenvolver soluções compromissadas de 

destinação dos resíduos preferencialmente preestabelecidas nos respectivos 

contratos (ROCHA, 2005). 

 

2.3.4 – Implantação. 

 

 Iniciada imediatamente após a aquisição e distribuição de todos os 

dispositivos de coleta e respectivos acessórios, por meio do treinamento de 

todos os operários no canteiro, com ênfase na instrução para o adequado 

manejo dos resíduos, visando, principalmente, sua completa triagem. Envolve 

também a implantação de controles administrativos, com treinamento dos 
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responsáveis pelo controle da documentação relativa ao registro da destinação 

dos resíduos (Figura 04). 
 

 
Figura 04 – Sala de Treinamento.  

Fonte: http://www.diariosbo.com.br/anterior/2008/julho/08/cidades.htm 

 
 

2.3.5 – Monitoramento. 

 

Avaliar o desempenho da obra, por meio de check-lists e relatórios 

periódicos, em relação à limpeza, triagem e destinação compromissada dos 

resíduos. Isso deverá servir como referência para a direção da obra atuar na 

correção dos desvios observados, tanto nos aspectos da gestão interna dos 

resíduos (canteiro de obra) como da gestão externa (remoção e destinação). 

Devem ser feitas novas sessões de treinamento sempre que houver a entrada 

de novos empreiteiros e operários ou diante de insuficiências detectadas nas 

avaliações. 

 

 2.3.6 - Qualificação dos Agentes. 

 

Os agentes envolvidos na gestão dos resíduos devem ser previamente 

identificados e qualificados, para garantir a segurança dos processos 

posteriores à geração. 

 

2.3.7 - Fornecedores de dispositivos e acessórios. 

 

No caso da aquisição de bombonas e bags reutilizados, verificar se o 

fornecedor tem licenças específicas para remover os resíduos dos recipientes, 

higienizando e tratando adequadamente os efluentes decorrentes da 
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higienização. O fornecedor deve possuir licenças dos órgãos de controle 

ambiental competentes (em SP, CETESB). (Figura 05). 
 
 

 
Figura 05: Recipientes para Resíduos. 

Fonte: (CETESB-SP) 

 
2.3.8 - Empresas transportadoras. 

 

As empresas contratadas para o transporte dos resíduos deverão estar 

cadastradas nos órgãos municipais competentes e isentas de quaisquer 

restrições cadastrais. 

 O transporte interno dos RCC entre o acondicionamento inicial e final 

geralmente é feito por carrinhos ou giricos, elevadores de carga, gruas e 

guinchos. O operador da grua aproveita as descidas vazias do guincho para 

transportar os recipientes de acondicionamento inicial dos RCC até o local do 

depósito final conforme sua classificação. 

 Em alguns casos se utiliza o elevador de carga, condutor de entulhos, 

carrinhos de mão, giricos e inclusive manual através de sacos, bags ou fardos, 

para o transporte interno dos RCC. 

 

2.3.9 - Destinatários dos resíduos. 

 

A destinação dos resíduos deverá estar vinculada às seguintes 

condições, conforme quadro 02:  
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Quadro 02 

 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 
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2.3.10 - Gestão no Canteiro de Obras. 

 

A questão do gerenciamento de resíduos está intimamente associada ao 

problema do desperdício de materiais e mão-de-obra na execução dos 

empreendimentos. A preocupação expressa, inclusive na Resolução CONAMA 

nº 307, com a não-geração dos resíduos deve estar presente na implantação e 

consolidação do programa de gestão de resíduos. 

 Em relação à não-geração dos resíduos, há importantes contribuições 

propiciadas por projetos e sistemas construtivos racionalizados e também por 

práticas de gestão da qualidade já consolidadas. 

A gestão nos canteiros contribui muito para não gerar resíduos, 

considerando que: 

I - o canteiro fica mais organizado e mais limpo; 

II - haverá a triagem de resíduos, impedindo sua mistura com insumos; 

III - haverá possibilidade de reaproveitamento de resíduos antes de descartá-

los; 

IV - serão quantificados e qualificados os resíduos descartados, possibilitando 

a identificação de possíveis focos de desperdício de materiais. 

Os aspectos considerados na gestão de resíduos abordados a seguir 

dizem respeito à organização do canteiro e aos dispositivos e acessórios 

indicados para viabilizar a coleta diferenciada e a limpeza da obra. No que se 

refere ao fluxo dos resíduos no interior da obra, são descritas condições para o 

acondicionamento inicial, o transporte interno e o acondicionamento final. Há 

considerações gerais sobre a possibilidade de reutilização ou reciclagem dos 

resíduos dentro dos próprios canteiros. Finalmente, são sugeridas condições 

contratuais específicas para que empreiteiros e fornecedores, de um modo 

geral, formalizem o compromisso de cumprimento dos 

procedimentos propostos (ROCHA, 2005). 

 

 

 

 

 

 



 25

2.3.11 - Organização do canteiro. 

 

Há uma profunda correlação entre os fluxos e os estoques de materiais 

em canteiro e o evento da geração de resíduos. Por conta disso é importante 

observar: 

Acondicionamento adequado dos materiais.  

É extremamente importante a correta estocagem dos diversos materiais, 

obedecendo a critérios básicos de: 

I - classificação; 

II - freqüência de utilização; 

III - empilhamento máximo; 

IV - distanciamento entre as fileiras; 

V - alinhamento das pilhas; 

VI - distanciamento do solo; 

VII - separação, isolamento ou envolvimento por ripas, papelão, isopor etc. (no 

caso de louças, vidros e outros materiais delicados, passíveis de riscos, trincas 

e quebras pela simples fricção); 

VIII - preservação da limpeza e proteção contra a umidade do local 

(objetivando principalmente a conservação 

dos ensacados). 

A boa organização dos espaços para estocagem dos materiais facilita a 

verificação, o controle dos estoques 

e otimiza a utilização dos insumos. 

Mesmo em espaços exíguos, é possível realizar um acondicionamento 

adequado de materiais, respeitando 

critérios de: 

I - intensidade da utilização; 

II - distância entre estoque e locais de consumo; 

III - preservação do espaço operacional. 
Os materiais classificados para a reutilização devem obedecer aos 

critérios acima relacionados. (Figura 06) 
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Figura 06: Materiais classificados para reutilização. 

Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 
• A organização do canteiro e suas vantagens 

A boa organização faz com que sejam evitados sistemáticos 

desperdícios na utilização e na aquisição dos materiais para substituição. Em 

alguns casos, os materiais permanecem espalhados pela obra e acabam sendo 

descartados como resíduos.  

A dinâmica da execução dos serviços na obra acaba por transformá-la 

num grande almoxarifado, podendo haver “sobras” de insumos espalhadas e 

prestes a se transformar em resíduos. A prática de circular pela obra 

sistematicamente, visando localizar possíveis “sobras” de materiais (sacos de 

argamassa contendo apenas parte do conteúdo inicial, alguns blocos que não 

foram utilizados, recortes de conduítes com medida suficiente para reutilização, 

etc.), para resgatá-los de forma classificada e novamente disponibilizá-los até 

que se esgotem, pode gerar economia substancial. Isso permite reduzir a 

quantidade de resíduos gerados e otimizar o uso da mão-de-obra, uma vez que 

não há a necessidade de transportar resíduos para o acondicionamento 

(SINDUSCON-SP, 2005). 

 

A redução da geração de resíduos também implica redução dos custos 

de transporte externo e destinação final (Figuras 07 e 08). 
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                           Figura: 07                                    Figura 08 

             Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 
• Planejar a disposição dos resíduos 

No âmbito da elaboração dos projetos de canteiro, deve ser 

equacionada a disposição dos resíduos, considerando os aspectos relativos ao 

acondicionamento diferenciado e a definição de fluxos eficientes, conforme 

abordam os próximos itens. 
 

2.3.12 - Dispositivos e acessórios. 

 

Dependendo da finalidade, os seguintes dispositivos são utilizados na 

maioria dos casos para o manejo interno dos resíduos: 

 

Quadro 03 

Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005)       
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2.3.13 - Limpeza - Aspectos Gerais. 

 

As tarefas de limpeza da obra estão ligadas ao momento da geração dos 

resíduos, à realização simultânea da coleta e triagem e à varrição dos 

ambientes. A limpeza preferencialmente deve ser executada pelo próprio 

operário que gerar o resíduo. Há a necessidade de dispor com agilidade os 

resíduos nos locais indicados para acondicionamento, evitando 

comprometimento da limpeza e da organização da obra, decorrentes da 

dispersão dos resíduos. Quanto maior for a freqüência e menor a área-objeto 

da limpeza, melhor será o resultado final, com redução do desperdício de 

materiais e ferramentas de trabalho, melhoria da segurança na obra e aumento 

da produtividade dos operários. Um exemplo: É melhor fazer a limpeza “por 

ambiente” do que fazê-la por pavimento. 

 

 

2.3.14 - Fluxo dos resíduos. 

 

Devem ser estabelecidas condições específicas para acondicionamento 

inicial, transporte interno e acondicionamento final de cada resíduo identificado 

e coletado. Verifique essas condições. 

 

 

2.3.15 - Acondicionamento inicial. 

 

Deverá acontecer o mais próximo possível dos locais de geração dos 

resíduos, dispondo-os de forma compatível com seu volume e preservando a 

boa organização dos espaços nos diversos setores da obra. Em alguns casos, 

os resíduos deverão ser coletados e levados diretamente para os locais de 

acondicionamento final. 
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Quadro 04 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 
 

Resíduos não oriundos da atividade construtiva (Quadro 05): 

 

Quadro 05 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 
 

 Após a segregação e ao término da tarefa ou do dia de serviço, os RCC 

devem ser acondicionados em recipientes estrategicamente distribuídos até 

que atinjam volumes tais que justifiquem seu transporte interno para o depósito 

final de onde sairão para a reutilização, reciclagem ou destinação definitiva. Os 

dispositivos de armazenamento mais utilizados na atualidade são as 

bombonas, bags, baias e caçambas estacionárias, que deverão ser 

devidamente sinalizados informando o tipo de resíduo que cada um 
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acondiciona visando a organização da obra e preservação da qualidade do 

RCC. 

 O acondicionamento final depende do tipo de resíduo, da quantidade 

gerada e de sua posterior destinação. Para os resíduos que serão mandados 

para fora da obra a localização dos depósitos deve ser estudada de tal forma a 

facilitar os trabalhos de remoção pelos agentes transportadores.  

 Alguns resíduos como restos de alimentos, suas embalagens, copos 

plásticos, papéis oriundos de instalações sanitárias, devem ser acondicionados 

em sacos plásticos e disponibilizados para a coleta pública e os resíduos de 

ambulatório deverão atender à legislação pertinente. 

 

 

2.3.16 - Acondicionamento dos resíduos no canteiro de obras. 

 

 Os contêineres de armazenamento deverão ser providos de fechamento 

para evitar entrada de insetos, ratos e outros vetores de doença. Outro Aspecto 

do armazenamento é a necessidade de se ter dispositivos de fechamento 

(tampa) para evitar a “contaminação dos resíduos”, principalmente dos 

resíduos classe A, de maior potencial para reciclagem. Ressalta-se que a 

contaminação é ocasionada pela indisciplina de se misturar resíduos, 

principalmente, orgânicos, gesso ou materiais perigosos, com resíduos classe 

A, o que poderia comprometer a qualidade do material processado e sua 

posterior aplicação.  

 Os resíduos deverão ser adequadamente acondicionados para o 

transporte. É de responsabilidade do gerador certificar que ao longo de 

transporte não haverá perda do resíduo no tecido urbano. . (BLUMENSCHEIN, 

2003). 

 

2.3.17 - Transporte. 

 

 O transporte dos resíduos deverá se feito por empresas coletoras e ou 

cooperativas, lembrando que os transportadores também são 

responsabilizados pela destinação e gerenciamento dos resíduos. 
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 O transportador deverá ter documento que especifique a origem e 

destinação do resíduo, em se tratando principalmente de resíduos classe A 

(BLUMENSCHEIN, 2003). 

 

2.3.18 - Destinação. 

 

 O gerador (construtor) deverá assegurar que os resíduos sejam 

encaminhados a áreas destinadas pelo setor público, áreas de processamento 

ou áreas de transbordo, ou aterros de inertes. Com relação aos resíduos classe 

B, estes poderão ser encaminhados a agentes recicladores, por meio de 

venda, ou por meio de doações (principalmente cooperativas e/ou catadores) 

(BLUMENSCHEIN, 2003). 

 

2.3.19 - Reciclagem. 
 

 O conceito de reciclagem relaciona-se ao ciclo de utilização de um 

material ou componente, que uma vez tenha se tornado velho, pode-se tornar 

novo, prolongando a vida útil do material. Completando, assim, um ciclo: “novo-

velho-novo”. A nova utilização de um material ou componente implica em uma 

série de operações, em geral de coleta, desmonte e tratamento, podendo voltar 

ao processo de produção. 

 Este conceito fundamenta-se na gerência ambiental, social e econômica 

de recursos naturais. Baseia-se, portanto em um dos pilares da política 

ambiental, conhecida como gerência da cadeia integrada, incluindo a gerência 

do ciclo de vida dos materiais de construção, nas fases de produção, 

construção, demolição, reuso ou reciclagem e disposição (HENDRIKS 2000). 

 A reciclagem está norteada por princípios de sustentabilidade, 

implicando na redução do uso de recursos naturais (fontes de energia e 

matéria-prima primária) e na manutenção da matéria-prima no processo de 

produção o maior tempo possível, evitando desta forma que os recursos 

naturais sejam extraídas desnecessariamente. 

 As classes A e B incluem os resíduos que podem ser reciclados e 

portanto serem reabsorvidos por processos de produção. Os resíduos classe A 

(restos de cerâmica, concreto, argamassa, cimento, pedras etc.) correspondem 
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a 60% dos resíduos sólidos gerados em canteiro de obras, e são os resíduos 

com maior potencial de reciclagem.  

Ao serem processados por meio de britagem, podem ser aplicados como 

substitutos do cascalho na construção de bases e sub-bases de pavimentação. 

 Os resíduos classe B (papel, papelão, metais, madeira, vidros etc.) são 

reciclados por outras indústrias. Diferentes centros de pesquisa vêm 

explorando a aplicação destes resíduos na produção de tijolos ou placas. 

 

 

2.3.20 - Plano de Reciclagem. 
 

 A introdução de um processo de reciclagem faz parte de um 

planejamento maior que envolve o setor produtivo e o setor público. Cabe ao 

setor público estabelecer o modelo a ser implantado, e ao setor produtivo 

cumprir com a sua responsabilidade para que o modelo torne-se realidade.  

Ao setor público cabe, portanto, o papel de coordenação e definição das regras 

que deverão nortear os locais de disposição e processamentos dos resíduos, 

assim como responsabilidades quanto á gestão e operacionalização destas 

áreas. 

 Um processo de reciclagem depende de diferentes fatores, incluindo a 

qualidade do resíduo, a qual depende, por sua vez, de uma adequada 

segregação na fonte de sua geração. Envolve, portanto um canteiro preparado, 

engenheiros, encarregados e trabalhadores conscientes de suas 

responsabilidades e procedimentos que norteiem o processo de segregação 

dos resíduos, incluindo sua quantificação, armazenamento e correta destinação 

(BLUMENSCHEIN, 2003). 

 

2.3.21 - Reutilização e reciclagem dos resíduos. 

 

 A idéia da reutilização de materiais deve nortear o planejamento da obra 

desde a fase da concepção do projeto, o que possibilitará, por exemplo, a 

adoção de escoramento e andaimes metálicos que são totalmente 

reaproveitáveis até o final da obra. O reaproveitamento das sobras de materiais 

dentro do próprio canteiro segue as recomendações da Agenda 21 e é a 
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maneira de fazer com que os materiais que seriam descartados com um 

determinado custo financeiro e ambiental retornem em forma de materiais 

novos e sejam re-inseridos na construção evitando a retirada de novas 

matérias-primas do meio ambiente. 

 Para se cumprir esse objetivo, deve-se atentar para as recomendações 

das normas regulamentadoras e observar seus procedimentos para que os 

materiais estejam enquadrados no padrão de qualidade por elas exigidos para 

a reutilização. 

 Para tanto, as empresas podem lançar mão de parcerias com 

laboratórios de ensaios tecnológicos ou Instituições de Ensino para a 

realização de análises, ensaios e determinações dos traços que serão 

empregados na reutilização dos RCC. 

Lembrando que deve haver atenção especial sobre a possibilidade da 

reutilização de materiais ou mesmo a viabilidade econômica da reciclagem dos 

resíduos no canteiro, evitando sua remoção e destinação. 

O correto manejo dos resíduos no interior do canteiro permite a 

identificação de materiais reutilizáveis, que geram economia tanto por 

dispensarem a compra de novos materiais como por evitar sua identificação 

como resíduo e gerar custo de remoção. 

 

O quadro abaixo menciona alguns materiais ou resíduos com 

possibilidade de reutilização e cuidados exigidos. 

 

Quadro 06 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 
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Em relação à reciclagem em canteiro dos resíduos de alvenaria, 

concreto e cerâmicos, devem ser examinados os seguintes aspectos: 

 

a) volume e fluxo estimado de geração; 

b) investimento e custos para a reciclagem (equipamento, mão-de-obra, 

consumo de energia etc.); 

c) tipos de equipamentos disponíveis no mercado e especificações; 

d) alocação de espaços para a reciclagem e formação de estoque de 

agregados; 

e) possíveis aplicações para os agregados reciclados na obra; 

f) controle tecnológico sobre os agregados produzidos; 

f) custo dos agregados naturais; 

g) custo da remoção dos resíduos. 

A decisão por reciclar resíduos em canteiro somente poderá ser tomada 

após o exame cuidadoso dos aspectos acima relacionados e uma análise da 

viabilidade econômica e financeira. 
 

2.3.22 - Formalização dos procedimentos. 

 

A implantação da Gestão de Resíduos interfere no dia-a-dia de todos os 

agentes que atuam na obra. Os resultados são obtidos conforme o nível de 

comprometimento dos operários, empreiteiros e direção da empresa com a 

metodologia proposta. Desse modo, a adesão dos agentes dependerá de 

treinamento, capacitação e respeito às novas condições necessárias para a 

limpeza da obra, triagem e destinação dos resíduos.  

Cumpre destacar que os construtores, no exercício de suas 

responsabilidades, precisam contar com os agentes integrantes 

da cadeia produtiva, inclusive do apoio dos fornecedores de insumos. 

Esse compromisso precisa ser formalizado e deve estar expresso nos 

respectivos contratos, merecendo destaque para os seguintes aspectos: 

• evidenciar a necessidade do zelo com a limpeza e a organização 

permanentes da obra; 

• responsabilizar empreiteiros pela má utilização dos insumos, materiais e 

dispositivos de uso comum; 
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• obrigar a observância das condições estabelecidas para a triagem dos 

resíduos; 

• compartilhar com o contratado, em casos específicos, a responsabilidade pela 

destinação dos resíduos, examinando e aprovando solução para destinação e 

exigindo a apresentação da documentação pertinente; 

• avaliar os empreiteiros em relação à limpeza da obra, triagem dos resíduos 

nos locais de geração, acondicionamento final e destinação (quando for 

aplicável), atribuindo notas e penalizando os responsáveis por irregularidades. 

(SINDUSCON-SP, 2005). 

 

2.3.23 - Remoção dos Resíduos do Canteiro. 

 

 A coleta e remoção dos resíduos do canteiro de obras devem ser 

controlados através do preenchimento de uma ficha contendo dados do 

gerador, tipo e quantidade de resíduos, dados do transportador e dados do 

local de destinação final dos resíduos.  

 O gerador deve guardar uma via deste documento assinado pelo 

transportador e destinatário dos resíduos, pois será sua garantia de que 

destinou adequadamente seus resíduos. Este controle servirá também para a 

sistematização das informações da geração de resíduos da sua obra.  

 É importante contratar empresas licenciadas para a realização do 

transporte, bem como para a destinação dos resíduos. Os principais tipos de 

veículos utilizados para a remoção dos RCC são caminhões com equipamento 

poliguindaste ou caminhões com caçamba basculante que deverão sempre ser 

cobertos com lona, para evitar o derramamento em vias públicas. 

 

Sendo que a coleta dos resíduos e sua remoção do canteiro devem ser 

feitas de modo a conciliar alguns fatores, a saber: 

 

I - compatibilização com a forma de acondicionamento final dos resíduos na 

obra; 

II - minimização dos custos de coleta e remoção; 

III - possibilidade de valorização dos resíduos; 
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IV - adequação dos equipamentos utilizados para coleta e remoção aos 

padrões definidos em legislação. 

 

2.3.24 - Fluxo dos resíduos. 

 

 A tabela seguinte permite a identificação de algumas das soluções de 

destinação para os resíduos, passíveis de utilização pelos construtores. 

 

O quadro 07 relaciona tipos de resíduo à sua forma adequada de coleta 

e remoção.  

Quadro 07 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

      

 
 

2.3.25 - Destinação dos resíduos. 

 

As soluções para a destinação dos resíduos devem combinar 

compromisso ambiental e viabilidade econômica, 
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garantindo a sustentabilidade e as condições para a reprodução da 

metodologia pelos construtores. 

Os fatores determinantes na designação de soluções para a destinação 

dos resíduos são os seguintes: 

I - possibilidade de reutilização ou reciclagem dos resíduos nos próprios 

canteiros; 

II - proximidade dos destinatários para minimizar custos de deslocamento; 

III - conveniência do uso de áreas especializadas para a concentração de 

pequenos volumes de resíduos mais problemáticos, visando à maior eficiência 

na destinação. 

 

Quadro 08 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 
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Quadro 09 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 
 
 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 
2.3.26 - Formalização dos procedimentos. 

 

A formalização da destinação dos resíduos deve ser iniciada por meio da 

identificação e do cadastramento dos destinatários. Estas são algumas 

informações relevantes que devem fazer parte deste cadastro: 

• Data do cadastramento; 

• Razão Social do destinatário; 
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• CNPJ; 

• Nome do responsável pela empresa; 

• Telefone; 

Segue exemplo de modelo de ficha cadastral para melhor organização 

das informações relativas aos destinatários de resíduos. 

 

Quadro 10 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 

Uma vez cadastrado o destinatário, cada coleta deverá implicar emissão 

do documento CTR (Controle de Transporte de Resíduos), que registrará a 

destinação dos resíduos coletados. Neste documento deverão constar, 

necessariamente, as seguintes informações: 

- Dados do gerador (Razão social / nome, CNPJ / CPF, endereço para 

retirada e identificação da obra); 
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- Resíduos destinados, com volume ou peso e unidades 

correspondentes; 

- Dados do transportador (Razão social / nome, CNPJ / CPF, inscrição 

municipal, tipo de veículo e placa); 

- Termo de responsabilidade para devolução de bags da obra: 

quantidade, nome e assinatura do responsável; 

- Dados do destinatário (Razão social / nome, CNPJ / CPF, endereço da 

destinação); 

- Assinaturas e carimbos (gerador, transportador e destinatário). 

Modelo de formulário que atende às NBR 15112:2004 a 15114:2004 e que 

deve ser emitido em três vias (1ª via – para gerador; 2ª via – para 

transportador; 3ª via – para destinatário): 

Quadro 11 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 
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Feita a remoção dos resíduos, as três vias deverão ser apresentadas ao 

destinatário para coleta de assinaturas e carimbos. A primeira via deve ser 

devolvida à obra, a segunda via fica com o transportador e a terceira via é 

retida pelo destinatário.  

É recomendável que o pagamento ao transportador seja feito só depois 

da apresentação da primeira via devidamente assinada e carimbada pelo 

destinatário. 

 

2.3.27 - Especificações técnicas dos dispositivos e acessórios. 

 

 a). Bombona: recipiente com capacidade para 50 litros, com diâmetro superior 

de aproximadamente 35 cm pós o corte da parte superior. Exigir do fornecedor 

a lavagem e a limpeza do interior das bombonas, mesmo que sejam cortadas 

apenas na obra. (Figura 13) 

 
                         Figura 13                                               Figura 14        

Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 
 

b). Bag: recipiente com dimensões aproximadas de 0,90 x 0,90 x 1,20 metros, 

sem válvula de escape (fechado em sua parte inferior), dotado de saia e fita 

para fechamento, com quatro alças que permitam sua colocação em suporte 

para mantê-lo completamente aberto enquanto não estiver cheio (Figura 14). 

 

c). Baia: recipiente confeccionado em chapas ou placas, em madeira, metal ou 

tela, nas dimensões convenientes ao armazenamento de cada tipo de resíduo. 

Em alguns casos a baia é formada apenas por placas laterais delimitadoras e 

em outros casos há a necessidade de se criar um recipiente estilo “caixa”, sem 

tampa (Figura 15). 
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Figura 15 

Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 

 
Figura 16 

Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005). 

 

d). Caçamba estacionária: recipiente confeccionado com chapas metálicas 

reforçadas e com capacidade para armazenagem em torno de 4 m3. A 

fabricação deste dispositivo deve atender às normas ABNT (Figura 16). 
 

e). Sacos de ráfia: dimensões 0,90 x 0,60 cm. Normalmente são reutilizados os 

“sacos de farinha” confeccionados em ráfia sintética. Os sacos de ráfia deverão 

ser compatíveis com as dimensões das bombonas, de forma a possibilitar o 

encaixe no diâmetro superior. 

 

f). Etiquetas adesivas: tamanho A4-ABNT com cores e tonalidades de acordo 

com o padrão utilizado para a identificação de resíduos em coleta seletiva 

(Figura 17). 
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Figura 17 

Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 

 
2.3.28 -Avaliação de resultados. 

 

Check-list. 

 

O check-list é uma ferramenta fundamental para avaliar o desempenho 

da obra em relação à gestão dos resíduos. 

Nele estão organizados três blocos de informações para a descrição das 

características dos canteiros de obras. 

 

 A avaliação deve se dar pela designação de pontos para cada aspecto 

analisado (níveis da pontuação: Péssimo = 1,0 a 2,9; Fraco = 3,0 a 4,9; 

Regular = 5,0 a 6,9; Bom = 7,0 a 8,9 e Ótimo= 9,0 a 10) 

(SINDUSCON-SP, 2005). 

 

 

 

 

 

 



 44

Quadro 12 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 
O quadro A (Quadro 13) apresenta os espaços avaliados e respectivos 

fatores de ponderação, associando cada espaço às notas de limpeza e 

segregação de resíduos. À direita das notas atribuídas estão apresentadas as 

quantidades de dispositivos (bombonas) presentes em cada pavimento. Na 

parte inferior deste quadro são apresentadas as médias ponderadas de 

limpeza e segregação na fonte. 

 

Quadro 13 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 
 
No quadro B (Quadro 14 estão tabulados os problemas mais freqüentes 

que ocorrem em relação à limpeza e à segregação dos resíduos, devendo ser 

assinalados aqueles observados nos respectivos espaços avaliados.  
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A primeira coluna destina-se aos registros numéricos fotográficos e a 

última, às observações gerais em relação aos itens avaliados. 

 
Quadro 14 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 
 

O quadro C (Quadro16) apresenta os itens para avaliação do 

acondicionamento final dos resíduos com respectivos fatores de ponderação 

utilizados no cálculo da média, feito a partir das notas parciais atribuídas.  

Há colunas específicas para a identificação dos resíduos acondicionados 

em bags ou baias e também para registro dos problemas mais comuns 

observados na utilização dos dispositivos de acondicionamento final. 

 
 

Quadro 15 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 
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2.3.29 - Relatório. 

 

O relatório além de expressar de forma sintética os resultados obtidos 

através do check-list, também avalia e dá ênfase ao registro da destinação 

compromissada dos resíduos. São consideradas, num intervalo de tempo, as 

destinações adotadas, as quantidades de resíduos gerados, os custos ou as 

remunerações atual e anterior para efeito de comparação e nota da avaliação 

(SINDUSCON-SP, 2005). 

 

Quadro 16 

 
Fonte: (SINDUSCON-SP, 2005) 

 

 

2.3.30 - Preparação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos. 

 

O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil é um 

documento que, conforme a Resolução CONAMA nº 307, deverá ser elaborado 
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pelos geradores de grandes volumes de resíduos, devendo ser apresentado ao 

órgão competente juntamente com o projeto da obra. 

O Projeto de Gerenciamento deve, de forma sumária, antecipar as 

orientações já descritas nos itens anteriores sobre a Gestão Interna no 

canteiro, a remoção e a destinação dos resíduos, dando atenção, 

explicitamente, às exigências dos seguintes aspectos da Resolução CONAMA 

nº 307: 

• Caracterização: identificação e quantificação dos resíduos; 

• Triagem: preferencialmente na obra, respeitadas as quatro classes 

estabelecidas; 

• Acondicionamento: garantia de confinamento até o transporte; 

• Transporte: em conformidade com as características dos resíduos e com as 

normas técnicas específicas; 

• Destinação: designada de forma diferenciada, conforme as quatro classes 

estabelecidas. 

Os projetos de gerenciamento de empreendimentos e atividades sujeitos 

ao licenciamento ambiental deverão ser apresentados aos órgãos ambientais 

competentes. 
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3 – METÓDO DE PESQUISA 

 

3.1 – Objeto de Estudo. 

 

 A obra escolhida para a realização deste trabalho foi o Colégio Estadual 

Ubaldino do Amaral, localizado na cidade de Santo Antônio da Platina- Paraná. 

 Foram feitas visitas na obra semanalmente, com o intuito de analisar se 

iniciativas de gestão de RCD estavam sendo implantadas no canteiro de obras. 

 Para o levantamento foi utilizada, uma câmera, para registro de 

imagens, e RVO (Relatório de Vistoria de Obras), verificando em cada item o 

quantitativo realizado da obra e sua porcentagem. 

Nesta obra, foram feitos reparos gerais, nos banheiros masculino e 

feminino, administração do primário e secundário, na secretaria e serviços 

externos, cantina, instalações elétricas, vidro geral, reconstrução da cobertura 

e uma nova quara de esportes.  

Uma edificação antiga que havia na escola, também foi demolida, sendo 

construídas em seu lugar duas novas salas, uma sala multiuso, e uma nova 

biblioteca. 

O foco deste trabalho foi analisar se houveram iniciativas de gestão de 

RCD na obra em questão e os problemas envolvidos nesta área de estudo. 

Entretanto, este foco vinculou-se também aos problemas ligados ao processo 

construtivo, que relaciona-se diretamente ao planejamento e gerenciamento 

dos resíduos sólidos em canteiro de obras de Santo Antônio da Platina. 

É o processo pelo qual materiais e componentes - terra, energia e 

combustível,água, máquinas, ferramentas e mão-de-obra - são agrupados e 

organizados para a produção de um determinado produto: edifícios de variadas 

funções (residencial,comercial, industrial, hospitalar, educacional entre outros), 

e/ou obras de infra-estrutura (saneamento, hidroelétrica, abastecimento de 

água etc.). 

Os atrasos, os altos custos e os desperdícios que potencializam as 

perdas e a geração dos resíduos, são resultados, principalmente, da 

comunicação falha entre os seus participantes: informação ineficiente e 

incompleta dos documentos técnicos; falta de planejamento, coordenação e 

monitoramento de decisões entre os projetos técnicos; falta de 
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compatibilização dos projetos e da linguagem técnica independente, entre os 

diferentes projetos. 

As visitas contavam com o acompanhamento do engenheiro chefe da 

secretaria de obras, auxiliando na fiscalização, e levantamento, junto a diretora 

da escola e o Mestre de Obras. 

 

4 – ANÁLISE DE RESULTADOS. 

  

 Primeiramente foi realizada a análise quanto a classificação dos 

resíduos: foram encontrados em maior abundância na obra resíduos de classe 

A (são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis, com construção, demolição, 

reforma e reparos) e B (são resíduos recicláveis para outras destinações, como 

plástico, madeira, papel, papelão, metais e vidro), ou seja: alvenaria, concreto, 

argamassas, solos, madeira (em maior quantidade devido a substituição de 

toda a cobertura da escola), metal, plástico e papel, e muito pouco da classe D 

(resíduos perigosos oriundos do processo de construção), exemplo, como: 

tintas, óleos, solventes etc. 

 Nas três figuras a seguir tem-se um exemplo de separação 

acondicionamento de RCD em canteiro de obras. 

 

 
Figura 18: Separação dos Resíduos. 

Fonte: (CALDERONI, 2003) 
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Figura 19 

Fonte:(http://turma1bbarranha.blogspot.com/2009/11/separacao-dos-residuos-

solidos.html) 

 
Figura 20: Bombonas para acondicionamento inicial dos resíduos. 

Fonte: (http://turma1bbarranha.blogspot.com/2009/11/separacao-dos-residuos-

solidos.html) 

 

 

 Na figura 20 mostra-se um exemplo de como deveria ser o manejo dos 

resíduos sólidos no canteiro de obras, sendo devidamente separados, cada 

resíduo em sua caçamba própria, um exemplo que deveria ser seguindo por 
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todas as pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por 

atividade ou empreendimentos que gerem os resíduos da construção civil, e na 

figura 19, mais um exemplo, em como é feita por classe a separação dos 

resíduos. 

 

 
Figura 21: Canteiro de Obras do CET. Ubaldino do Amaral.S.A.P. 

Fonte: (arquivo do autor). 

 Visando à racionalização e à minimização de perdas e, 

conseqüentemente, à geração de resíduos no canteiro de obras, há neces-

sidade de monitoramento e gerenciamento logístico, incluindo procedimentos 

formalizados para o controle da qualidade na entrega, no armazenamento, no 

transporte e na aplicação do material no canteiro. Entretanto, tais 

procedimentos não foram inseridos na obra. Os materiais entregues ficam, sem 

nenhuma proteção do tempo, chuvas, que podem causar danos irreversíveis 

aos matérias a serem empregados na obra (Figura 21). 
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Figura 22: Madeiramento Cobertura, CET. Ubaldino do Amaral -S.A.P. 

Fonte: (arquivo do autor). 

 

 

A madeira é um material com alto valor comercial e amplo uso na 

construção civil. Sua obtenção, quando não proveniente de manejo florestas ou 

certificações, causa impactos negativos, como destruição e florestas e da fauna 

e flora locais. Sua participação no resíduo de construção é considerável, em 

torno de 10% do volume, mas muitas vezes esse material é simplesmente 

aterrado, desrespeitando-se a legislação. 

 A madeira pode ser reusada, e reciclada com maior ou menor 

simplicidade no beneficiamento.  Pode-se realizar o reuso de peças de madeira 

tais como vigas, caibros, ripas e tábuas (Figura 22), e serem separadas do 

resíduo, classificadas e estocadas para revenda, para uso em cobertura, 

marcações de obras, etc.   

 Podem ser separadas do resíduo, classificadas e estocadas para 

revenda, para uso em cobertura, marcações de obras, etc.  Pode-se também 

serrar a madeira em pequenas peças e usar como combustível em fornos, 

caldeiras, olarias, padarias e saunas. Porém, é importante que se tome cuidado 

para não queimar a madeira com contaminantes, tais como a madeira tratada, 

pintada, com fórmica e adesivos, em fornos sem controle dos gases. 
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Figura 23: Canteiro de Obras do Colégio Ubaldino do Amaral – Stº Antº da 

Platina. 

Fonte: (arquivo do autor). 

 

 Na figura 23, se vê na parte esquerda no canto inferior, sacos de plástico 

do assentamento colante, jogados sem nenhum cuidado, devendo ser 

remanejado em local preparado, e adequado para sua reutilização. Junto na 

mesma foto, vemos um latão de tinta na mesma situação.  

 

 Deve-se manter o canteiro sempre limpo, com isso mostra-se falhas 

devido à ausência de procedimentos de gestão de RCD, onde a construtora 

poderia introduzir algum procedimento melhor os pontos fracos desses 

métodos em relação ao desperdício e á geração de resíduos, padronizando, 

treinando e acompanhando o processo para a redução desses desperdícios. 

 

Os resíduos inicialmente acondicionados no próprio local onde são 

gerados devem ser dispostos em recipiente aberto e resistente, devem ser 

colocados adesivos de sinalização e marcação do piso para armazenamento 

temporário de alguns resíduos (Figura 24).  
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Figura 24: Resíduo de gesso armazenado inicialmente nos próprios sacos da 

embalagem original. 

Fonte: (CET. Tiradentes – Santo Antº da Platina) 

 

 

 

 
Figura 25: Resíduo armazenado inicialmente em sacos de cimento. 

Fonte: (CET. Tiradentes – Santo Antº da Platina) 
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 O acondicionamento inicial pode ser realizado de forma bastante 

simplificada, a exemplo da utilização dos próprios sacos de cimento para o 

acondicionamento de resíduos classe A e B, os sacos de gesso também 

utilizados para acondicionar o próprio resíduo proveniente de gesso (Figuras 24 

e 25), e recipientes que podem se constituir de um material simples e 

abundante na obra a exemplo da chapa de madeira compensada. Internamente 

os recipientes podem conter um saco de ráfia adequado ao seu tamanho, 

facilitando a disposição dos resíduos e a coleta para destinação final. Os 

resíduos orgânicos devem possuir tampa a ser usados com sacos de lixo 

apropriados (Figura 26). 

 

 

 
Figura 26: Recipiente para depósito de resíduos orgânicos. 

Fonte: (http://sousamu.blogspot.com/2007_10_01_archive.html) 
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Figura 27: Baias para Condicionamento dos resíduos em canteiros. 

Fonte: (CET. Juvenal Mesquita – Bandeirantes). 

 

 
Figura 28: Capacidade de acondicionamento ultrapassada. 

Fonte: (CET. Rio Branco – Santo Antônio da Platina) 
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Para a realização do acondicionamento final, as baias podem ser 

utilizadas para os resíduos que devem ser armazenados para 

reaproveitamento, ou seu posterior recolhimento por caminhão (Figura 27). 

 Deve-se estar atento á escolha do local dessas baias para proporcionar 

acesso fácil aos caminhões que irão recolher os resíduos.  

O número de baias, assim como o tipo e as suas dimensões, devem ser 

determinados de acordo com a necessidade de utilização de cada obra e a 

freqüência de retirada do resíduo. Deve-se ter cuidado para o 

acondicionamento não ultrapassar sua capacidade planejada (Figura 28). 
Gestão de  

 

 
Figura 29: Casa do Zelador – CET. Ubaldino do Amaral – Santo Antônio da 

Platina. 

Fonte: (arquivo do autor) 

 

 O material utilizado na obra, tem local adequado no qual deve ser 

guardado, como também quem gera o resíduo é responsável por sua 

separação, limpeza e armazenamento (temporário ou para coleta), e quando 

preciso sua destinação final adequada, deve implantar no dia-a-dia etapas, 
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práticas sugeridas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos, reduzindo 

assim, seus gastos com técnicas de tratamentos de resíduos, junto de uma 

equipe mais responsável.(Figura 29). 

 Essa prática contribuirá para a manutenção da limpeza da obra, evitando 

materiais e ferramentas espalhadas pelo canteiro o que gera contaminação 

entre os resíduos, desorganização, aumento de possibilidades de acidentes do 

trabalho além de acréscimo de desperdício de materiais e ferramentas. 

  

 

 
Figura 30: Parte Posterior da Quadra – CET. Ubaldino do Amaral – Santo 

Antônio da Platina. 

Fonte: (arquivo do autor) 

 

 A figura 30 mostra a falta de acondicionamento, na parte posterior da 

quadra de esportes, quando que após a segregação e ao término da tarefa ou 

do dia de serviço, os RCD devem ser acondicionados em recipientes 

estrategicamente distribuídos até que atinjam volumes tais que justifiquem seu 

transporte interno para o depósito final de onde sairão para a reutilização, 

reciclagem ou destinação definitiva. 
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 A identificação prévia e caracterização dos resíduos a serem gerados no 

canteiro de obras são fundamentais no processo de reaproveitamento dos 

RCD, pois esse conhecimento leva a se pensar maneiras mais racionais de se 

reutilizar e/ou reciclar o material. 

 

 

 

 
Figura 31: CET. Huberto Teixeira Ribeiro – Bandeirantes 

Fonte: (arquivo autor) 
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 Na figura 31 apresenta o acondicionamento dos resíduos de papel e 

papelão da construtora, neste caso com baías separadas por categorias. 

 

 

 

 
Figura 32: CET. Marcílio Dias – Itambaracá 

Fonte: (arquivo autor) 

 

 

 A figura 32 apresenta o acondicionamento dos resíduos de madeiras, 

nesse caso acondicionado próximo ao local de geração dos RCD sempre 

levando-se em conta o volume gerado e a boa organização do canteiro. 
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Figura 33: CET. Carlos Gomes – Tomazina. 

Fonte: (arquivo autor) 

 

 Na vista superior da baía (figura 33), apresenta o acondicionamento de 

restos dos materiais da construção, separados por categorias e para os 

resíduos que serão mandados para fora da obra a localização dos depósitos 

deve ser estudada de tal forma a facilitar os trabalhos de remoção pelos 

agentes transportadores. 

 

 O reaproveitamento das sobras de materiais dentro do próprio canteiro 

segue as recomendações da Agenda 21 e é a maneira de fazer com que os 

materiais que seriam descartados com um determinado custo financeiro e 

ambiental retornem em forma de materiais novos e sejam re-inseridos na 

construção evitando a retirada de novas matérias-primas do meio ambiente. 
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4.1 – Diagnóstico Final. 

 

 No momento do planejamento para a escolha da tecnologia a ser 

utilizada, deverá se buscar a menor geração de resíduos, meio da aplicação de 

critérios norteadores como racionalização padronização e otimização. 

 Informações sobre o ciclo de vida dos materiais a serem empregados 

nas diversas tecnologias, desde a extração da matéria-prima até o seu 

potencial de reciclagem, concluída a sua vida útil, devem ser consideradas.  

 Materiais que permitam sua reciclagem, finda a sua vida útil, devem 

priorizados. 

 A capacidade dos colaboradores no canteiro de usar a tecnologia 

proposta deve ser considerada, visto que a qualidade dos serviços oferecidos 

por esses colaboradores pode potencializar ou minimizar a geração de 

resíduos em canteiros de obras. 

 No planejamento, decisões importantes podem ser tomadas como, 

por exemplo, quando o incorporador opta por deixar o acabamento de seus 

produtos (salas de aula e outros) a escolha de seu cliente. 

 Tal decisão evita “quebradeiras” desnecessárias e desperdício de 

materiais, que acabaram de ser aplicados e são retirados para atender “gostos” 

e necessidades específicas. 

 No ato da implantação a metodologia deverá ser aperfeiçoada e 

adaptada para cada empresa de forma a se adequar da melhor maneira com 

vistas á desenvolver-se de acordo com as particularidades e limitações de cada 

empresa implantada. 

 Descrevendo também as ações de sensibilização, mobilização e 

educação socioambiental para os trabalhadores da construção, visando atingir 

as metas de minimização, reutilização e segregação dos resíduos sólidos na 

origem, bem como seus corretos acondicionamentos, armazenamento e 

transporte. 

 Para uma melhor evolução no gerenciamento da empresa e a busca 

contínua da eficiência e eficácia, recomenda-se que os procedimentos de 

especificações de materiais e os procedimentos operacionais se estendam 

para todos os materiais e serviços de grande relevância para a obra. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 
Gestão de Resíduos sólidos em CanteiRos de obRas 

 Os problemas ambientais são de responsabilidade dos principais atores 

da sociedade: o Estado, a Sociedade e o Mercado, o que requer instrumentos 

de gerenciamento dos recursos naturais, implicando um Estado capaz de 

regular e regulamentar as questões relacionadas ao meio ambiente com base 

em uma estrutura forte, ágil e integrada. 

 Além disso, para que o Estado possa exercer seu papel, é necessário 

enfatizar a participação e conscientização dos agentes envolvidos, em relação 

aos papéis a serem efetivamente exercidos, principalmente os geradores 

(empresas construtoras e geradores de menor porte) e transportadores locais.  

 A atuação adequada e eficiente de cada agente é imprescindível para 

uma gestão integrada. 

 As dificuldades de apresentar soluções viáveis e ágeis a um dos maiores 

desafios da gestão ambiental relacionam-se, portanto a diferentes fatores 

e aspectos, entre eles à falta de integração dos agentes relevantes do setor 

público; do setor privado e do setor de pesquisa; à falta de integração dos 

instrumentos de gestão (legais, econômicos e sociais); às complexidades 

inerentes ao processo construtivo e ao processo de gestão de resíduos sólidos 

em geral; e à necessidade de fortalecer a pesquisa relativa ao tema. 

 A ineficiência do sistema de fiscalização, a cultura vigente - que aceita 

resíduos em lotes vazios, beira de córregos, ruas desertas, uso para 

aterramento, entre outros; a falta de capacitação técnica dos municípios; a falta 

de recursos aliada à cultura dos municípios de que um sistema integrado de 

gestão de resíduos gera um alto custo; a falta de dados precisos com relação 

ao volume gerado; a falta de integração entre os órgãos municipais 

(responsáveis pelo meio ambiente, limpeza urbana, planejamento, entre outros) 

e a cultura “do eu falo sozinho” (característica dos órgãos municipais), torna 

ainda muito lento o processo de atendimento à Resolução 307. Enquanto não 

se atende a essa norma, o solo urbano continua recebendo as cargas do mau 

gerenciamento dos entulhos. 

 Há necessidade, portanto, de integração, principalmente entre os 
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atores e agentes públicos e do setor produtivo, objetivando compartilhar a 

responsabilidade da gestão dos resíduos sólidos oriundos dos processos 

construtivos, potencializando o compartilhamento de recursos e ações. 

 Aos geradores cabe reduzir as perdas e a geração de resíduos por 

meio da adoção de métodos construtivos mais racionais; introduzir um sistema 

eficiente de gestão de resíduos sólidos durante o processo construtivo; 

conscientizar- se da necessidade de utilizar materiais reciclados; viabilizar as 

atividades de reciclagem, assegurando a qualidade dos resíduos segregados; e 

investir em pesquisa e desenvolvimento. 

 Ao setor público, particularmente nos municípios, cabe elaborar planos 

diretores de resíduos sólidos, definindo regras para os principais atores, e 

as ações necessárias à gestão de resíduos sólidos, estabelecendo 

procedimentos de fiscalização e incentivando o adensamento da cadeia de 

valor dos resíduos da construção. 
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