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ALFRADIQUE, Julyana Assis. Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção civil e Demolição. 2017. 44 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, 
Niterói, 2017. 

 

RESUMO 

 
A indústria da Construção Civil é uma grande consumidora de recursos de todos os 
tipos, na maioria das vezes não renováveis, além de ser uma enorme contribuinte na 
geração de resíduos poluentes, que representam a maior parte dos resíduos sólidos 
urbanos. Tendo em vista, que milhares de toneladas de RCD são coletados todos os 
dias, sendo que nem todo recebe uma destinação adequada, o que acarreta em 
diversos problemas ambientais e sociais, se faz de extrema importância uma gestão 
sustentável de RCD. Este trabalho, através de pesquisas bibliográficas, buscou 
demonstrar o gerenciamento de resíduos da construção civil e demolição, visando 
apresentar práticas para redução de RCD nos canteiros de obras. A reutilização e a 
reciclagem se mostraram significativamente vantajosa no âmbito econômico frente à 
destinação final que muitas das vezes é irregular e gera muitos danos ao meio 
ambiente.  Após a pesquisa, observou-se que o gerenciamento de RCD ainda se 
mostra ausente, mesmo com excelentes resultados aliados a reciclagem e 
reutilização dos resíduos quando empregados e com a variedade de legislações 
vigentes. E também constata-se a necessidade de investimentos em reciclagem e o 
aprimoramento das técnicas de gerenciamento. 
 

Palavras-chave: Gerenciamento; Resíduos da Construção Civil; Reciclagem; 

Canteiro de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALFRADIQUE, Julyana Assis. Construction and Demolition Waste Management. 
2017. 44 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) 
– Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

 
The Civil Construction industry is a major consumer of all types of resources, most of 
which are nonrenewable, as well as being a huge contributor to the generation of 
polluting waste, which accounts for most urban solid waste. In view of the fact that 
thousands of tons of RCD are collected every day, not all of them are properly 
disposed of, resulting in several environmental and social problems, sustainable 
management of RCD is of the utmost importance. This work, through bibliographical 
research, sought to demonstrate the management of construction and demolition 
waste, aiming to present practices for reducing RCD at construction sites. Reuse and 
recycling have proved to be significantly advantageous in the economic sphere in the 
face of the final disposal, which is often irregular and generates considerable 
damage to the environment. After the research, it was observed that the 
management of RCD is still absent, even with excellent results allied to the recycling 
and reuse of waste when used and with the variety of legislation in force. And there is 
also the need for investments in recycling and the improvement of management 
techniques. 
 

Key-words: Management; Civil Construction Waste; Recycling; Construction site.
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INTRODUÇÃO 

 

A história mundial demonstra que os processos produtivos sempre existiram 

para satisfazer as necessidades básicas humanas. Mas para atender o crescimento 

tecnológico e populacional no mundo, a produção dos mais variados materiais 

aumenta todos os dias. Porém, como toda e qualquer coisa tem seu nascimento e 

fim, e quando chega a esse fim na maioria das vezes se torna rejeito, o que se 

denomina de resíduos sólidos. Na Construção civil não é diferente, em todas as 

etapas de um processo construtivo, algo é descartado, seja madeiras de fôrmas, 

restos de fios, cacos de cerâmica e muitos outros. E esse material descartado 

recebe o nome de Resíduos Sólidos da Construção Civil e de Demolição (RCD). É 

um volume muito extenso de rejeitos que precisam ser armazenados em locais 

específicos, recebendo o devido tratamento.  

É relevante abordar que uma boa parte dos RCD são descartados em locais 

indevidos (como lixões), ou até mesmo em terrenos baldios, beiradas de estradas, 

córregos e rios. Ocasionando a poluição do ambiente onde foi disposto e servindo 

de abrigo para insetos e animais transmissores de doenças. Por esses motivos que 

o correto gerenciamento dos resíduos sólidos, se faz de extrema importância, tendo 

como objetivo reduzir os impactos ambientes e sociais causados pelo mau descarte. 

Para auxiliar no processo de gerenciamento, há vários anos, normas e leis 

foram criadas especificamente para tratar de resíduos, quanto ao seu manuseio e 

destinação. É determinado que cada município tenha seu plano de gestão de 

resíduos que corresponda as suas necessidades. Mesmo assim, ainda se vê muito 

RCC disposto em lugares inapropriados. 

 Desta forma, tem-se como problema de pesquisa a seguinte pergunta “Como 

adotar medidas para minimização dos efeitos negativos dos resíduos sólidos da 

construção civil e de demolição ao meio ambiente?”.  

A pesquisa pretende apresentar uma abordagem sobre o tema 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

DEMOLIÇÃO. O Objetivo geral tem por finalidade descrever medidas e sua 

efetividade em minimizar a produção de resíduos sólidos no canteiro de obras, pois 

as características de um bom gerenciamento de resíduos interferem diretamente na 

relação do homem/ meio ambiente com questões que podem ser minimizadas 
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quando se resolve investir em um planejamento adequado. Os objetivos específicos 

foram criados para encaminhar o objetivo geral, assim, o primeiro visa apresentar os 

impactos ambientais decorrentes do mau gerenciamento dos resíduos sólidos e 

alternativas para a redução destes impactos. O segundo é descrever a reciclagem 

de resíduos da indústria da construção civil, suas principais aplicabilidades e a 

importância do processo. E por fim, o terceiro objetivo se dá em apontar os métodos 

mais viáveis economicamente para a redução dos resíduos no canteiro de obras. 

O presente trabalho foi elaborado a partir de pesquisas e revisão 

bibliográficas, onde foi obtido todo conceito e exemplos necessários para 

compreensão do que foi abordado durante a criação do trabalho. Após a definição e 

explicação dos assuntos definidos, foram usados figuras, tabelas e gráficos para 

demonstrar de forma mais clara tudo o que foi dito. Por meio deste método de 

pesquisa e os artifícios citados anteriormente os objetivos propostos foram 

atendidos. 
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1 RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OS SEUS IMPACTOS AO 

MEIO AMBIENTE 

 

1.1 OS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Desde os primórdios da humanidade, que o ser humano faz uso de recursos 

naturais para sobreviver. E com o passar dos anos esse consumo foi aumentando 

tanto em quantidade, quanto ao tipo de material. Que foram de forma soberba 

crescendo com a ajuda da tecnologia e a globalização. 

Segundo Nagalli (2014), dois grandes períodos na história marcaram este 

aumento. A Revolução Industrial que facilitou a produtividade, onde se produzia 

mais em menos tempo. E o surgimento da moeda que facilitou a comercialização 

dos produtos. 

Por associação, quanto mais produtos são fabricados, matéria prima e/ou 

recursos naturais são usados, mais resíduos (rejeitos oriundos do processo 

produtivo e utilização) são gerados, assim, é praticamente inevitável sua geração. 

Apenas possibilitando sua redução, reutilização ou reciclagem (3R’s). 

Na norma NBR 10004 (2004a) afirma que resíduos sólidos é qualquer forma 

de matéria solida ou semissólida oriunda de atividades industriais, domésticas, 

hospitalares, comerciais, agrícolas, de serviços e de varrição e outras atividades que 

são capazes de poluir e contaminar o ambiente. Para o setor da construção civil, a 

resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, define Resíduos da 

Construção Civil, como resíduos procedentes de construções, reformas e reparos, 

demolições, de preparação e escavação de terrenos, como: tijolos, concreto, solos, 

rochas, metais, resinas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, 

telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., também 

denominados de entulho (CONAMA, 2002). 

Na construção civil e nas atividades de demolição se encontra um alto índice 

de resíduos sólidos (RCD). De acordo com o SindusCon-SP (Sindicato da Industria 

da Construção Civil de São Paulo, 2005) a geração de resíduos tem em sua maioria, 

70% provenientes de reformas e pequenas obras e 30% da construção formal. O 

que para Ferreira, Moreira (2013) corresponde ao dobro de resíduos domiciliares. 

Tornando o setor de construção civil e demolição o maior gerador de resíduos 
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sólidos. “Pesquisa realizada em obras na Holanda reforça a afirmação dos autores 

anteriormente citados, indicando que 80% dos RCD são gerados á partir do uso de 

rochas, concretos, elementos sílico-alcalinos e materiais de cobertura” 

(EVANGELISTA, 2010 et al. apud BOSSINK; BROUWERS, 1996). 

Dados da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais) de 2015 demonstram a quantidade de resíduos da construção 

civil e demolição em toneladas por dia coletados por todo o Brasil, cerca de 45 

milhões de toneladas, correspondendo a um aumento de 1,2% em relação a 2014. A 

tabela a seguir (Tabela 1) apresenta o total de resíduos coletados em todo o país em 

tonelada por dia e o índice de quilogramas por habitante por dia. 

 

Tabela 1– Quantidade total de RCD coletado no Brasil em 2014 e 2015 

REGIÃO 

2014                       2015 

RCD coletado (t/dia) - 

Índice (Kg/hab/dia) 
RCD coletado (t/dia) Índice (Kg/hab/dia) 

BRASIL 122.262-0,603 123.721 0,605 

Fonte: Tabela adaptada da Abrelpe (2015, p.64). 

 

A tabela apresentada anteriormente exemplifica a quantidade acentuada de 

coleta de RCD por dia, na qual demostra o volume coletado nos anos de 2014 e 

2015. A Abrelpe (2015 e 2016) chama a atenção para o fato de que esses números 

são apenas de RCD coletados de logradouros públicos, ou seja, o número total de 

resíduos abandonados no país é bem maior. E a tabela a seguir (tabela 2) compara 

os anos de 2015 e 2016. 

  

Tabela 2– Quantidade total de RCD coletado no Brasil em 2015 e 2016 

REGIÃO 

2015                      2016 

RCD coletado (t/dia) - 

Índice (Kg/hab/dia) 
RCD coletado (t/dia) Índice (Kg/hab/dia) 

BRASIL 123.721-0,605 123.619 0,600 

Fonte: Tabela adaptada da Abrelpe (2016, p.36). 

 

No caso da tabela a cima (tabela 2) a Abrelpe (2016) compara a quantidade 

em toneladas por dia de RCD coletado de logradouros públicos nos anos de 2015 e 

2016, onde o ano de 2016 apresenta uma queda de 0,08% em relação ao ano de 
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2015. Vale a pena atentar que esses valores são realmente muito altos, o que 

diretamente comprova a contribuição da Construção civil na degradação do meio 

ambiente.  

A Construção Civil é uma parte muito importante da economia mundial. No 

Brasil, ela é responsável por 15% do PIB, se tornando um dos setores de produção 

mais significativos do país (Nagalli, 2014). Porém, também é responsável pelo 

consumo desenfreado de recursos naturais em seu processo produtivo, e muitas das 

vezes além de explorar esses recursos, também contribui para a contaminação e 

degradação dos mesmos. 

 

1.1.1 Classificação Dos Resíduos  

 

De acordo com a Resolução nº 307 do CONAMA de 2002, art. 3º, que 

classifica e denominam os resíduos em quatro categorias, sendo Classes A, B, C e 

D. Os resíduos classe A incluem todos os que posteriormente podem ser usados 

como agregados, proveniente de construção, reformas, demolição, escavações de 

solo e processamento de pré-moldados – fabricação e demolição, como compostos 

cerâmicos (blocos, tijolos e placas de revestimento), concreto, argamassa, e blocos, 

tubos e meio-fios oriundos da fabricação em concreto in loco. 

Classe B, posteriormente corrigida em 2015 pela Resolução nº 469 do 

CONAMA, originados de materiais recicláveis para outros destinos sendo citados os 

plásticos, papéis, metais, madeiras, vidro e embalagem de tintas imobiliárias e 

gesso. Já os classe C foram redefinidos pela resolução nº 431 de 2011 em, todos os 

resíduos sem tecnologia e ou até com pouca viabilidade econômica para reciclagem 

ou recuperação, que acabam sendo descartados e devem ser destinados 

corretamente. 

E por fim, classe D que também foi modificado posteriormente, com a 

inclusão do amianto, pela Resolução nº 348 de 2004, que classifica os resíduos em 

todos os materiais oriundos de processos de construção, que são nocivos a saúde e 

ou contaminantes, como tintas, solventes, óleos e originados de construção, 

demolição ou reforma de instalações industriais e clínicas radiológicas. 
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1.1.2 Transporte de RCD 

 

O transporte dos resíduos é uma parte muito importante para o 

gerenciamento, quando bem executado, garante organização no canteiro de obras 

(quando o transporte é interno), segurança para os trabalhadores e reduz custos à 

obra. O transporte de RCD é subdividido em dois tipos, Transporte Interno e 

Transporte Externo.  

No transporte interno dos resíduos em uma obra, em geral, é executado pelos 

próprios operários, que coletam os resíduos nos locais onde foram gerados e os 

encaminham para locais de armazenamento temporário. Cada processo construtivo 

e tipo de RCD gerado tem sua forma de transporte. Podendo ser horizontal (por 

meio de carrinhos de mão, baldes, giricas) e ou vertical (por meio de talhas, gruas, 

elevadores de carga e tubos condutores de entulho). O Sinduscon (2005) apresenta 

alguns tipos de transporte interno demonstrados no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Tipos de Transporte Interno 

        Tipos de Resíduos         Transporte Interno 

Blocos de concreto, blocos cerâmicos, 

argamassas, outros componentes cerâmicos, 

concreto, tijolos e assemelhados. 

Carrinhos de mão ou giricas para deslocamento 

horizontal e condutor de entulho, elevador de 

carga ou grua para transporte vertical. 

Madeira 

Grandes volumes: transporte manual (em fardos) 

com auxílio de giricas ou carrinhos associados a 

elevador de carga ou grua. Pequenos volumes: 

deslocamento horizontal manual (dentro dos 

sacos de ráfia) e vertical com auxílio de elevador 

de carga ou grua, quando necessário. 

Plástico, papel, papelão, metal, serragem e EPS 

(isopor). 

Transporte dos resíduos contidos em sacos, 

bags ou em fardos com o auxílio de elevador de 

carga ou grua, quando necessário. 

Gesso de revestimento, placa acartonada e 

artefato. 

Carrinhos ou giricas para deslocamento 

horizontal e elevador de carga ou grua para 

transporte vertical. 

Solos 

Equipamentos disponíveis para escavação e 

transporte (pá-carregadeira, “bobcat” etc.). Para 

pequenos volumes, carrinhos e giricas. 

Fonte: Adaptado de Sinduscon (2005). 
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A coleta de resíduos deve ser executada de forma a se ajustar à 

disponibilidade dos equipamentos disponíveis para o transporte. É importante que, 

no planejamento de implantação do canteiro, a preocupação com a movimentação 

dos resíduos para reduzir as possibilidades de problemas logísticos durante a 

execução da obra. 

O transporte de resíduos externo, geralmente é executado por empresas 

terceirizadas, especialista nesse serviço. Funciona por meio de contratos, que expõe 

os tipos de resíduos que serão transportados, o destino, os dados da geradora e da 

transportadora e o valor do serviço, além de seguir orientações dos órgãos 

ambientais, dando origem aos respectivos Manifestos de Transporte de Resíduos 

(MTR). É de responsabilidade da geradora, averiguar se a transportadora e o destino 

de armazenagem estão dentro das certificações legais. 

Usualmente o transporte externo de resíduos utiliza caminhões adaptados 

para esse serviço, dependendo do tipo de resíduos a ser transportado, no caso de 

resíduos líquidos necessitarão de armazenadores fechados, para evitar derramar 

durante o caminho. Também é exemplo, o transporte de solos residuais, deve-se 

revestir a caçamba basculante com uma lona, a fim de evitar que caiam ao logo das 

vias, podendo ocasionar acidentes de trânsito. E os resíduos perigosos devem ser 

transportados por empresas especializadas nesse tipo de material. Todos esses 

detalhes devem conter no MTR. 

Em alguns municípios, o transporte de resíduos deve ser previamente 

autorizado pelo órgão ambiental responsável, e para cada tipo de carga deve ser 

emitido um MTR. Em exemplo no município de São Paulo, segundo a norma NBR 

15112 (ABNT, 2004e), o MTR recebe o nome de Controle de Transporte de 

Resíduos (CTR), e devem ser geradas quatro vias, uma para a geradora, outra para 

a transportadora, outra para área de destinação e uma para a Prefeitura (Nagalli, 

2014). 

Esses documentos conferem segurança ao construtor, minimizam o extravio 

de resíduos por parte dos condutores e ele permite ao gerador controle sobre o 

processamento dos resíduos, garantindo uma efetiva geração de resíduos. 
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1.1.3 Destinação Correta Para RCD De Acordo com Sua Classe 

 

No art. 3º da Resolução nº 307, o CONAMA classifica os resíduos sólidos da 

construção civil e demolição em quatro classes A, B, C e D quanto as suas origens. 

Já no art. 10º (modificado em 2012 pela Resolução nº 448) apresenta a correta 

destinação dos resíduos de acordo com sua classe da seguinte maneira: 

a) Classe A – Deverão ser reciclados ou reutilizados na forma de agregados, 

ou direcionados a áreas de armazenagem para resíduos (aterro) classe A, 

permitindo sua utilização ou reciclagem futuramente. 

b) Classe B - Deverão ser reciclados, reutilizados ou direcionados a áreas de 

armazenagem temporária, permitindo sua utilização ou reciclagem 

futuramente. 

c) Classe C - Deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas especificas.  

d) Classe D - Deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e 

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas. 

 

1.2 IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

São numerosas as inadequações que o Mundo está apresentando, 

demonstradas constantemente nos meios de comunicação. São mudanças 

climáticas que não condizem com a época do ano aqui, desastres naturais 

consecutivos ali, recuo das águas dos mares em alguns lugares ou o avanço em 

outros, rios secando, efeito estufa, derretimentos de geleiras, espécies animais e 

vegetais em risco ou já em extinção, inúmeras doenças assolando a humanidade, ou 

seja, muitas alterações em pouco espaço de tempo. Essas alterações se 

denominam, impactos ambientais. Que a Resolução nº 001/86 (Conama, 1986) 

define por:  

 

Qualquer alteração das Propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população; II – as atividades sociais e 
econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente; V – a qualidade dos recursos ambientais. (CONAMA, 1986) 
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Sabe-se que a exploração desenfreada de recursos naturais é parte 

responsável por essas alterações que o Planeta vem sofrendo, e outra parte pela 

poluição que o ser humano a expõe. Para Fernandez (2004, apud Mucelin e Bellini, 

2008) “as alterações ambientais ocorrem por inumeráveis causas, muitas 

denominadas naturais e outras oriundas de intervenções antropológicas, 

consideradas não naturais.”. Assim, “alterações ambientais físicas e biológicas ao 

longo do tempo modificam a paisagem e comprometem ecossistemas” (Mucelin e 

Bellini, 2008). 

Por esse motivo, nas últimas décadas, as questões ambientais têm sido 

tratadas com mais seriedade. A sustentabilidade tem sido abordada de maneira 

assídua, tudo deveria ser sustentável desde uma construção à vida das pessoas. Foi 

a resposta que encontraram pra começar a mitigar os danos causados ao Planeta. O 

objetivo de ser “sustentável” é continuar se desenvolvendo social e 

economicamente, mas sem causar danos ao meio ambiente. Para Barbosa (2008) “a 

sustentabilidade consiste em encontrar meios de produção, distribuição e consumo 

dos recursos existentes de forma mais coesiva, economicamente eficaz e 

ecologicamente viável.”. E que “um dos desafios da sustentabilidade ambiental 

urbana é a conscientização de que esta é um processo a ser percorrido e não algo 

definitivo a ser alcançado.”.  

Inserir isso na prática é onde está o verdadeiro desafio. Mesmo após a 

criação de leis e normas que auxiliam na proteção ambiental, ainda prova-se ser um 

desafio. Por isso Nagalli (2014) exemplifica que:  

 

A cultura empresarial brasileira que tem como objetivo desenvolver e/ou 
limitar as atividades empresariais jurídicas no setor da construção civil 
revela que, quanto mais efetivas forem as fiscalizações, maior é a 
probabilidade de se cumprir os preceitos ambientais legais. Para isso, é 
preciso detalhar cada vez mais os instrumentos legais e normativos. 
(NAGALLI, 2014, p.17) 

 

Para Ferreira e Moreira (2013, apud SILVA, 2012; SAMPAIO et. a.l, 2009; 

NUNES, 2010) a deficiência de ações disciplinadoras e de ordem, junto ao descaso 

dos geradores quanto ao ciclo de tratamento e destinação correta dos resíduos 

originam os impactos ambientais a seguir:  

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, 
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galerias e 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 
contaminados que podem gerar risco por sua periculosidade; Indução de 
escorregamentos; Modificação de cursos d’água; Aumento da turbidez e da 
quantidade de sólidos em suspensão em corpos d’água receptores; 
Modificações do lençol freático com rebaixamento ou elevação do nível de 
base local; Mudanças na dinâmica de movimentação das águas 
subterrâneas; Inundações à jusante. (FERREIRA e MOREIRA, 2013 apud 
SILVA, 2012; SAMPAIO et. a.l, 2009; NUNES, 2010, p.43). 

 

A construção civil, por ser uma grande geradora de resíduos (muita das vezes 

altamente contaminantes) e consumidora de recursos naturais, tem uma extensa 

participação na degradação do meio ambiente, seja por fazer uso desenfreado de 

recursos naturais (como minérios e água) ou por descartar incorretamente seus 

“rejeitos”. Exemplos disso pode se ver a qualquer momento e em qualquer lugar, 

entulhos em calçadas ou em terrenos baldios, em córregos e outras vezes 

misturados com resíduos sólidos domésticos. E os grandes alvos são as periferias, 

onde são mais afastados e a população carece de serviços públicos. 

Os RCD devem ser corretamente gerenciados e destinados para que seja 

inviabilizada a alocação dos mesmos, em locais inadequados como margens de rios, 

terrenos baldios entre outros, assim a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 

Lei Federal nº 12.305 – Brasil) em 2011 criou algumas diretrizes e metas para tratar 

os resíduos no Brasil. Determinando que, todo o território brasileiro esteja capaz de 

elaborar planos de gerenciamento, transportar, destinar corretamente os resíduos e 

eliminar 100% das áreas de disposição irregulares até 2014 (prazo atualmente 

expirado). Já a Reutilização e Reciclagem em 100% dos municípios destinando os 

RCCs para instalação de recuperação, tem o prazo de implantação total até 2027. 

A disposição incorreta dos RCD é muito comum no dia a dia de uma boa 

parte da população, não só degradando o ambiente, mas como denegrindo a 

imagem do local em que foi largado incorretamente. E também servindo de abrigo 

para transmissores de doenças e futuramente podem provocar epidemias a 

população ao seu redor. Por isso, o gerenciamento de resíduos da construção civil, 

que tem por objetivo tratar diretamente e cotidianamente com os RCD, focando 

primeiramente na não geração até a destinação final e reciclagem, passou a ser 

obrigatório para os geradores, consolidado pela resolução nº 307 do Conama 

(2002). 
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Nagalli (2014) corrobora que fazer um gerenciamento correto dos resíduos 

resguarda recursos naturais e beneficia os âmbitos econômicos e sociais. E a 

reciclagem dos resíduos é um método muito válido na cadeia produtiva de resíduos 

de construção e demolição por reintroduzir os mesmo em outras partes de 

processos produtivo. 
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2 RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO 

 

2.1 PANORAMA GERAL DA RECICLAGEM DE RCD 

 

A construção civil possui um papel muito significativo na economia do país, 

partindo desse ponto, dados sobre a sua geração e coleta de RCD tem sido muito 

escasso no Brasil. Apenas resíduos abandonados ou depositados em logradouros 

públicos são contabilizados, como a Abrelpe (2016) informa que em 2016 foram 

coletados em torno de 123.619 toneladas por dia de RCD em todo o território 

brasileiro. Mas os demais resíduos gerados e depositados em, por exemplo, terrenos 

baldios de propriedade particular não são estimados, ou seja, o número de 

toneladas de RCD é consequentemente maior. 

Para Ferreira e Moreira (2013) em um quadro onde a geração e a correta 

destinação de RCC não têm se se mostrado praticável, o adequado gerenciamento 

de resíduos é a saída para garantir a ordem dos mesmos e subsequentemente 

chegar a sua redução, reuso e reciclagem, que são o caminho para sustentabilidade. 

Segundo De Castro (2012) o melhor caminho para redução dos impactos 

ambientais é a reciclagem e reutilização dos resíduos, frente ao fato de que não se 

pode eliminá-los em sua totalidade. Ângulo et al. (2000) fala que seguindo essa 

logica, a reciclagem é uma pratica necessária, porque sempre irá existir uma 

porcentagem de resíduos não reduzíveis e quando se trata de resíduos pós-

consumo, reutilizá-los se torna mais difícil. 

Alguns autores relacionam reciclagem, como um ciclo de vida de um material, 

que quando chega ao seu fim, possa se tornar mais uma vez novo, aumentando seu 

ciclo de vida. Para Nagalli (2014) “a reciclagem é um processo bastante útil na 

cadeia dos resíduos de construção e demolição uma vez que possibilita a sua 

reinserção em outros processos”.  

De acordo com um levantamento feito por Miranda et al (2009) existem 

registros de usinas de reciclagem em funcionamento no Brasil desde 1986, mas 

esses números deram uma subida após a homologação da resolução 307 do 

CONAMA em 2002, e após esse marco existia em torno de 48 usinas, e dessas, um 

pouco mais da metade eram públicas.  
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Segundo Ferreira e Moreira (2013 apud MIRANDA et al., 2009)  mesmo com 

a aprovação do CONAMA 307/2002 a porcentagem de agregados reciclados 

produzidos é bem menor em relação a geração de resíduos, correspondendo a 3,6% 

da reciclagem dos mesmos. A necessidade de fazer a separação dos materiais em 

sua fonte contribui para esses valores ínfimos, pois essa prática acontece com mais 

frequência em canteiros de obras de grande porte. 

O mercado da reciclagem no Brasil esta se consolidando, a cada ano que 

passa. E o estado de São Paulo ainda detém a maior porcentagem de usinas, 

mesmo depois da queda de 4% em 2015, registrada pela pesquisa da Associação 

Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição 

(ABRECON), em relação a pesquisa de 2013. O gráfico a seguir (gráfico 1) mostra a 

porcentagem de concentração de usinas de reciclagem nos estados brasileiros. 

 

Gráfico 1 – Concentração de usinas por estado brasileiro 

 

FONTE: Adaptado da ABRECON (2015, p.11). 

 

Segundo a Abrecon o gráfico apresentado a cima é referencial ao panorama 

de concentração das usinas de reciclagem em estados brasileiros, mas apenas 105 
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usinas das 310 existentes no Brasil responderam a pesquisa, como usinas presentes 

na Região Norte (Amazonas, Acre por exemplo) que não estão na lista. 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE RECICLAGEM 

 

Foi realizada em 1992 no Rio de Janeiro, uma importante conferência 

internacional composta em compromissos internacionais assumidos por diversas 

nações do mundo em criar um documento denominado, Agenda 21. Esta 

conferência ficou conhecida por ECO 92. 

No documento destacou-se que a reciclagem de materiais contribuía de forma 

efetiva para implantação de um sistema de gestão ambiental dos resíduos sólidos, e 

sendo a Construção civil responsável por uma grande porcentagem da geração 

desses resíduos, não poderia ficar de fora deste contexto. 

Durante séculos os engenheiros e funcionários ligados à construção civil, não 

tinham preocupações com questões ambientais, favorecendo o cenário ambiental 

visto atualmente. E consequentemente a preocupação pela geração de resíduos e 

onde seriam dispostos também escassa, sendo jogados em rios, lagoas e dentre 

outros. Essa prática errônea permanece acontecendo atualmente.   

Com o acelerado ritmo da urbanização vem em contra partida o crescimento 

de reformas, escavações, demolições e novas construções. Em conjunto está o 

aumento de resíduos gerados, que vem em proporções alarmantes. Sendo a 

Construção civil a maior geradora de resíduos em toda a sociedade. Também é 

responsável pelo consumo em 50% dos recursos naturais extraídos (Centro Cape). 

Quando estes resíduos são destinados de forma inadequada, causa grandes 

prejuízos ao meio ambiente e na qualidade de vida da população.  

Quando se emprega tecnologias para reaproveitar e reciclar os resíduos da 

construção civil, diminuem-se custos, economiza-se energia e evita a extração de 

recursos naturais. Ficando de acordo com a legislação da PNRS, onde os lixões a 

céu aberto e bota-foras deveriam ter sido erradicados até 2014 e só depositar em 

aterros sanitários o que não fosse reciclável. 

O reaproveitamento dos resíduos pode ser feito em sua maioria dentro e fora 

do canteiro de obra, mas de preferencia começar no canteiro para facilitar a 

separação dos materiais e designar o que vai ser reciclado, reutilizado e destinado 
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para aterro. Elementos como cerâmicos, concreto e restos de argamassas, podem 

ser triturados e utilizados como agregados. Os materiais com propriedades 

combustíveis podem ser reaproveitados para gerar energia ou em produtos 

artesanais. Vidro, papel, plástico e sucata de aço têm mais valor comercial e a 

reciclagem fica mais acessível devido à diversidade do mercado. Assim as empresas 

podem fazer cadastros de cooperativa para retirada dos materiais reciclados. 

A reciclagem e reutilização desses resíduos é o melhor destino para o 

desenvolvimento de uma sociedade sustentável, o que nos dias de hoje é a principal 

meta a ser alcançada. O desenvolvimento sustentável é reconhecido mundialmente 

como: “O desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração presente sem 

comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as sua próprias 

necessidades.” (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1991) 

Vásquez (2001 apud BERTOLDO, 2012) comenta que “construção 

sustentável consiste em redução de resíduos, através de desenvolvimento, de 

tecnologias limpas, na utilização de materiais recicláveis secundários na coleta e na 

deposição de inertes, onde as medidas devem ser tomadas com o objetivo de 

transformar os materiais em recursos reutilizáveis.”. 

 

2.3 AS PRINCIPAIS APLICABILIDADES PARA AGREGADOS 

 

Os agregados do processo de beneficiamento (reciclados) mostra 

características bem distintas, podem ser utilizados de diferentes formas, como 

mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 2 -  Uso dos agregados na construção civil 

      Produto Características Principais Usos 

Areia 
Diâmetro máx. <4,8 mm (de 

blocos de concreto e concreto) 

 Argamassa para 

assentamento 

 Contrapiso  

 Bloco de vedação 

Pedrisco 
Diâmetro máx. <6,3 mm (de 

blocos de concreto e concreto) 

 Artefato de concreto 

 Piso intertravado 

 Bloco de vedação 

Brita 1 ou 2 Diâmetro máx. <39,0 mm (de  Concreto sem funções 
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blocos de concreto e concreto) estruturais 

 Obras de drenagem 

Bica Corrida 
Diâmetro máx. <63,0 mm (de 

resíduos de construção civil) 

 Sub-base e base de 

pavimentos rodoviários. 

 Regularização de vias 

não pavimentadas 

Rachão 
Diâmetro máx. <150,0 mm (de 

resíduos de construção civil) 

 Substituição de solo 

 Terraplanagem  

 Drenagem  

Fonte: Levy (1997) 

 

O uso de materiais alternativos, devido a inserção de resíduos em sua 

composição, necessita uma análise de sua produtividade, propriedades e 

características e de sua aplicabilidade e durabilidade. 

 

2.3.1 Uso em Pavimentação 

 

O uso de resíduos em pavimentação é uma das formas mais simples de 

aplicação do material reciclado. Porém ainda existem aspectos técnicos, ambientais 

e econômicos que devem ser considerados em pesquisas de aproveitamento de 

resíduos, desta forma os agregados para pavimentação sejam utilizados em 

camadas de base e sub-base. Leite e Hortegal apresentam algumas vantagens 

dessa aplicação: 

a) Utilização significativa de material reciclado tanto na forma miúda quanto 

na graúda;  

b) Simplicidade dos processos de execução do pavimento e de produção do 

agregado reciclado;  

c) Possibilidade de utilização dos diversos materiais componentes do entulho 

(concretos, argamassas, materiais cerâmicos, areia, pedras, entre outros.);  

d) Utilização em locais com presença de água, por ser considerado material 

não plástico e com baixa ou nula expansibilidade;  

e) Redução dos custos da administração pública municipal com a remoção do 

material depositado clandestinamente ao longo das vias públicas, terrenos baldios, 

cursos d’ água e encostas;  
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f) Aumento da vida útil dos aterros sanitários, reduzindo a necessidade de 

áreas para implantação de novos aterros;  

g) Diminuição nos custos de pavimentação; 

h) Utilização significativa de resíduos de pequenas obras e demolições que 

não reciclam seus resíduos no próprio canteiro. 

 

2.3.2 Agregado para confecção de Argamassa 

 

Podendo ser utilizados em argamassas de revestimento e assentamento. 

Pode ser processado no próprio canteiro de obras, por equipamentos chamados 

argamasseiras que moem o entulho a frações semelhantes à da areia. Algumas 

vantagens para a utilização desses agregados: 

a) Produção e utilização do produto no local gerador, evitando despesas 

gastas com transporte; 

b) Redução do consumo de cimento e cal; 

c) Ganho na resistência a compressão em relação às argamassas 

convencionais. 

Como citado anteriormente as argamasseiras (figura 1), são equipamentos 

utilizados na moenda de entulhos e mistura dos demais materiais para confecção de 

argamassas. 

 

Figura 1 – Moinho e Argamasseira 

 

Fonte: ANVI equipamentos 

 



 

 

 

30 

De acordo com o fabricante (ANVI COM) este equipamento é utilizado na 

execução de alvenaria, enchimento de pisos e revestimento. Proporciona uma 

redução de 50% do cimento, 40% da areia, 80% da cal, 97% dos custos de 

transporte de entulho. 

 

2.3.3 Uso como Agregado para Concreto 

 

O RCD processado pelas usinas de reciclagem pode ser utilizado como 

agregado para concreto sem função estrutural, substituindo os componentes 

convencionais (como areia e brita). O Instituto Centro Cape enumera algumas 

vantagens no uso: 

a) Uso de todos os componentes do entulho (blocos e tijolos, materiais 

cerâmicos, argamassas, pedra, areia, entre outros), sem a necessidade de 

separá-los; 

b) Economia de energia no processo de trituração, pois podem permanecer 

frações graúdas para a mistura; 

c)  Possibilita a utilização de entulhos de pequenas obras, onde não se 

consegue investimento para tratar desses materiais adequadamente. 
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3 REÚSO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO EM CANTEIRO DE 

OBRAS 

 

3.1 GERENCIAMENTO DE RCD 

 

Como foi citado anteriormente a Construção Civil tem um papel muito 

importante na economia mundial, e responsável por uma boa parte do PIB brasileiro, 

além de ser uma forte consumidora de recursos naturais e industrializados. A qual 

remete em ser uma grande geradora de resíduos, que quando não são tratados com 

cuidado e seriedade pode acarretar uma serie de aspectos negativos em relação ao 

meio ambiente e à sociedade em seu entorno. Por isso, é de extrema importância 

que seja feito um adequado gerenciamento dos resíduos, tendo em vista a redução 

e ou a eliminação desses aspectos negativos. 

A Resolução nº 307 (CONAMA, 2002) estabelece procedimentos, critérios e 

diretrizes para a gestão dos resíduos de construção e demolição, e também 

determina sua correta destinação e armazenagem. Esta Resolução, também expõe 

uma série de definições para facilitar a compreensão do processo de gerenciamento 

por parte de seus executores. 

Assim ela define gerenciamento de resíduos, como um sistema de gestão, 

com o objetivo de reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, por meio de planejamento, 

praticas e responsabilidades, procedimentos e recursos necessários para cumprir 

etapas previstas em planos e programas (CONAMA, 2002). 

Para Nagalli (2014) as construtoras não são os únicos integrantes do 

processo de gerenciamento de resíduos, como também os geradores, 

transportadores, destinatários, fornecedores, clientes, consultores, auditores, 

pesquisadores e agentes licenciadores e de fiscalização. A Resolução nº 307 define, 

geradores como pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis 

pela geração dos resíduos. E os Transportadores, como pessoas físicas ou jurídicas, 

encarregados de coletar e transportar os RCD, entre as geradoras e os destinos 

finais. 

Os demais entes participantes do gerenciamento de resíduos da construção 

civil são definidos por Nagalli (2014) no quadro abaixo, como: 

 



 

 

 

32 

 

Quadro 3 – Entes Ligados ao Gerenciamento 

COMPONENTES DEFINIÇÃO/ FUNÇÃO 

DESTINATÁRIOS 

Áreas ou empreendimentos destinados a 

disposição ou beneficiamento de resíduos, 

incluindo recicladoras e áreas de aterro. 

FORNECEDORES 

Pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis pelo 

fornecimento de produtos ou serviços aos 

Geradores. 

CLIENTES 

Pessoas interessadas na aquisição de um 

serviço ou um bem gerador de resíduos de 

construção ou demolição. 

CONSULTORES 

Pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela 

orientação de Geradores, Transportadores e ou 

Destinatários ao cumprimento dos requisitos 

legais e técnicos. 

AUDITORES 

Pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por 

verificar o cumprimento dos requisitos legais e 

técnicos de maneira independente, apontando 

irregularidades. 

PESQUISADORES 

Pessoas vinculadas à atividades acadêmicas 

com o intuito de investigar, compreender, 

desenvolver e aprimorar processos e ou 

materiais ligados aos resíduos de construção e 

demolição. 

AGENTES LICENCIADORES E DE 

FISCALIZAÇÃO 

Órgãos públicos ou entidades responsáveis por 

verificar o cumprimento dos requisitos técnicos e 

legais para desenvolvimento das atividades de 

geradores, transportadores e destinatários. 

Fonte: Adaptado de Nagalli (2014, p. 35 – 36). 

  

Faz-se necessário que todos estes integrantes (citados no quadro a cima) do 

gerenciamento, estejam em constante comunicação para que todo o planejamento 

previsto na gestão dos resíduos seja cumprido com máxima eficiência. 

Nagalli (2014) diz ser de extrema importância a diferenciação entre 

gerenciamento e gestão de resíduos sólidos da construção civil. Onde o 

gerenciamento é o conjunto de práticas operacionais cotidianas e o contato direto 
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com os resíduos. Já gestão é o processo todo, compreende leis, regulamentos e 

políticas públicas que categorizam e direcionam a atuação dos gestores. 

Numa forma geral, para se conseguir um efetivo gerenciamento de resíduos, 

é recomendado seguir as seguintes ações: 

a) Elaborar o PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil) e RGRCC (Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil); 

b) Evitar a geração dos resíduos através da otimização do aproveitamento de 

insumos e processos construtivos; 

c) Prever, em contrato, as responsabilidades dos contratados acerca do 

correto gerenciamento dos resíduos; 

d) Arquivar registros de treinamento dos funcionários; 

e) Preencher as fichas de Controle de Resíduos; 

f) Manter sempre limpas e organizadas as áreas de obras ou serviços; 

g) Sinalizar adequadamente os locais e ou recipientes de acondicionamento 

e armazenamento; 

h) Remover periodicamente os detritos gerados pela obra e pelos 

trabalhadores, e proporcionar instalações sanitárias e de apoio; 

i) Promover treinamento, orientação e ambientação dos funcionários, 

inserindo-os no processo de gestão de resíduos e conscientização 

ambiental; 

j) Adquirir e implantar os equipamentos necessários para a efetiva gestão 

dos resíduos; 

k) Garantir a deposição temporária ou permanente de materiais inservíveis 

em locais adequados; 

l) Recolher e armazenar para coleta todo resíduo sólido gerado durante a 

implantação e execução da obra, evitando a instalação de algum impacto 

ambiental; 

m) Organizar a movimentação de caminhões carregando materiais e detritos, 

tentando evitar horários de picos e atendendo as exigências dos órgãos 

competentes; 

n) Controlar e fiscalizar a correta segregação dos resíduos pelos 

colaboradores; 
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o) Certificar-se da correta disposição final, realizada por contratados. 

Essas ações são algumas das que competem ao gestor de resíduos da 

construção e demolição. Dessa forma, cada equipe de trabalho, diariamente na 

obra, deve-se ajustar e aprimorar estes procedimentos com o objetivo de melhorar a 

gerência (Nagalli, 2014). 

 

3.1.1 Diretrizes para o Gerenciamento 

 

O objetivo principal do gerenciamento de resíduos - por meio de 

planejamento, práticas, procedimentos e responsabilidades - é trata-los de forma 

que não possam prejudicar o meio ambiente e o ser humano à sua volta. Partindo do 

ponto em que a geração de RCD é inevitável, reduzir a quantidade de resíduos 

gerados é a primeira alternativa, além de que, com a redução dos mesmos soma-se 

a redução dos custos empregados a ele. 

Há geração de resíduos em todas as etapas de uma construção, desde as 

fases de implantação até a demolição, necessitando da máxima participação dos 

agentes envolvidos. Pois, más escolhas e ações podem trazer diversos problemas 

críticos e de difícil solução. Nesse sentido, projetos bem planejados, optam por 

processos construtivos que facilitarão na gestão dos resíduos. 

Dessa forma, a prevenção qualitativa e quantitativa são práticas usadas pelo 

gerenciamento, para alcançar esses objetivos. A prevenção qualitativa é selecionar 

materiais duráveis e ou de fácil substituição que possibilitem seu reaproveitamento 

ou reciclagem, e que evitem a geração de passiveis ambientais. E a prevenção 

quantitativa é quando se opta por processos construtivos mais industrializados ou 

pré-fabricados, que junto ao treinamento da mão de obra, consequentemente poder 

contribuir na redução das quantidades de resíduos gerados. Outra prática adotada 

pelo gerenciamento é firmar parcerias que garantem que os destinos adequados 

para os resíduos sejam economicamente viáveis. 

Na gestão de resíduos uma técnica comumente utilizada é um Programa de 

Gerenciamentos de Resíduos (PGR), que possui objetivo de manejar 

adequadamente os resíduos por meio de um conjunto de ações. Este programa é 

composto por relatórios técnicos: o Projeto ou Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil (PGRCC) e o Relatório de Gerenciamento de Resíduos da 
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Construção Civil (RGRCC). Na qual o PGRCC é um relatório técnico desenvolvido 

ante da execução de um projeto, com a finalidade de prever a geração de resíduos e 

estabelecer práticas de gerenciamento. O RGRCC é um relatório periódico ou 

conclusivo, com o objetivo de consolidar as informações de gerenciamento e 

subsidiar a atuação dos agentes fiscalizadores. Assim de uma forma geral o PGR 

deve diagnosticar, controlar e promover alternativas viáveis para a gestão dos 

resíduos. 

Nesse sentido os gestores de resíduos durante as fases de elaboração de 

projetos, execução das obras e nas de planejamento e execução de atividades de 

demolição,  devem estar atentos as seguintes questões expostas por Nagalli (2014): 

 Fase de elaboração de projeto: 

a) Escolha dos processos construtivos; 

b) Adoção de métodos de construção desmontáveis; 

c) Uso de pré- fabricados; 

d) Utilização de materiais recicláveis; 

e) Redução da utilização de pinos e adoção de encaixes; 

f) Estabelecimento de parcerias junto a cooperativas de reciclagem; 

g) Contratos que prevejam o recolhimento e redução de embalagens pelos 

fabricantes; 

h) Layout do canteiro de obras otimizado e prevendo o gerenciamento dos 

resíduos; 

i) Capacitação de funcionários. 

 

 Fase de execução: 

a) Gerenciamento logístico dos resíduos; 

b) Treinamento de funcionários; 

c) Transporte adequado dos resíduos; 

d) Execução dos contratos e parcerias firmados para recolhimento de 

embalagens, resíduos e entre outros; 

e) Segregação e classificação dos resíduos; 

f) Recolhimento periódico do lixo e limpeza do canteiro; 

g) Fiscalização e auditorias internas de procedimentos. 
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 Fase de planejamento e execução de atividades de demolição: 

a) Escolha das etapas, processos e métodos de demolição; 

b) Definição da destinação e dos requisitos de qualidade dos resíduos; 

c) Tempo versus Localização; 

d) Poeiras, ruídos e vibrações; 

e) Possibilidade da venda dos materiais retirados; 

f) Equipamentos de proteção individual associados. 

Seguindo essas diretrizes básicas para o gerenciamento dos resíduos da 

construção e demolição, a possibilidade de se conseguir um efetivo gerenciamento. 

 

3.2 REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR 

 

O 3R’s que envolvem a redução do impacto ambiental. Reduzir o desperdício 

de recursos, reutilizar os produtos que foram consumidos em outra função e reciclar 

para reduzir o consumo (figura 2).  

 

Figura 2 – Os 3R’s 

 

Fonte: Bertoldo (2014). 
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Na sequencia é vista a prioridade na hora de decidir o que será feito com o 

resíduo. O reuso (reutilizar) é colocado como segundo opção porque apresenta 

benefícios como menor custo de energia, baixa taxa de emissão de gases poluentes 

e menor uso de água que a reciclagem. 

Quando não for possível deixar o uso de um produto ou material, há a 

possibilidade de reduzir o consumo, melhor forma de resolver o problema dos 

resíduos é evitar o aparecimento do mesmo. Diminuir a quantidade também terá 

menos lixo. Na construção pode-se reduzir a quebra de tijolos solicitando do 

fornecedor blocos previamente cortados, meio bloco. 

O reuso dos materiais na construção é simples, basta executar desmontes 

seletivos para que os materiais não sejam danificados e misturados. O aço na 

construção é altamente reciclável, no entanto é feito em escala industrial, por isso 

não é costume recicla-lo e sim reutilizá-lo. São ações que visam estabelecer maior 

harmonia com o consumidor e meio ambiente. Práticas para o desenvolvimento 

sustentável e para uma gestão de resíduos sólidos de sucesso. 

 

3.3 MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

A gestão de resíduos, segundo a resolução nº 307 do Conama e suas 

alterações, pode acarretar não só benefícios ambientais e sociais, como também, 

benefícios econômicos. 

Para tomar a decisão de implantar o reuso e reciclagem no canteiro de obras, 

deve-se estar baseado em um modelo de custos sólidos, na capacidade de seu 

sistemas de gestão em atender novas operações, na avaliação dos impactos 

ambientais, e nos riscos ocupacionais, tecnológicos e ambientais. 

 

3.3.1 Resíduos Cerâmicos e Cimentícios 

 

Os resíduos cerâmicos e cimentícios originados de atividades de demolição 

nas fases iniciais da obra representados na figura 2, são comumente triados no 

próprio canteiro e encaminhados para aterros de inertes (classe A).  
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Figura 3 – Resíduos Cerâmicos e Cimentícios 

 

Fonte: http://www.residuossolidos.al.gov.br/ 

 

Porém isso implica em maiores custos com transportes, devido as grandes 

distâncias, e na maioria das vezes esses locais não possuem equipamentos para 

processar esses materiais, o que impossibilita o uso dele como agregado. Desta 

forma, encaminhá-los a uma usina de reciclagem fixa, é uma alternativa mais 

atraente, onde será processado, para após ser usado como agregado em su-bases 

de pavimentação. Outra alternativa para substituir a destinação de resíduos 

cerâmicos à aterros (esquema da figura 4), é a reciclagem no próprio canteiro de 

obras, por meio de equipamentos móveis de britagem. 

 

Figura 4 – Esquema de Destinação dos Resíduos Cimentícios e Cerâmicos 

das Obras, quando há Demolição 

 

Fonte: Sinduscon-SP (2015). 
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Quando não há a demolição nas fases iniciais da obra, a destinação dos 

resíduos cimentícios e cerâmicos geralmente funciona da seguinte forma (ilustrado 

na figura 5). Resíduos classe A e B misturados, gerados durante a obra podem ser 

coletados e armazenados em caçambas estacionárias e transportados por 

caminhões para as áreas de transbordo e triagem (ATT). Após a triagem os resíduos 

podem passar pelo esquema ilustrado na figura 4 ou o esquema da figura 5. 

 

Figura 5 – Esquema de Destinação dos Resíduos Cimentícios e Cerâmicos 

das Obras, quando não há Demolição 

 

Fonte: Sinduscon-SP (2015). 

 

A alternativa mais certa para a aplicação dos resíduos na construção é 

quando esse resíduo é encaminhado diretamente para ser reciclado em fábricas de 

artefatos de concreto. Possibilitando fechar o círculo da reciclagem. 

 

3.3.2 Resíduos de Madeira 

 

Os resíduos de madeira gerados nas obras, geralmente são concentrados em 

ATTs que coletam e os distribuem para empresas especializadas em sua 

reciclagem. Onde são triturados e produzidos em lascas para usar como combustível 

ou em fabricação de compensados. A figura abaixo (figura 6) apresenta algumas 

vantagens e condições para a reciclagem de resíduos de madeiras. 
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Figura 6 - Condições para Reciclagem dos Resíduos de Madeira das Obras 

 

Fonte: Sinduscon-SP (2015). 

 

Algumas empresas optam por armazenar temporariamente grandes 

quantidades de resíduos de madeira, em caixas roll on- roll off, para depois destinar 

diretamente a fábricas de madeiras industrializadas. 

 

3.3.3 Resíduos De Gesso 

 

Resíduos de gesso só podem ser armazenados em superfícies 

impermeabilizadas e totalmente isoladas de materiais orgânicos. Devido a sua alta 

contaminação ao solo e aos lençóis freáticos. Algumas ATTs oferecem serviços de 

coleta e destinação do gesso, transportando-os para cimenteiras associados e deve-

se existir um controle rigoroso na triagem do resíduo. 

 

3.3.4 Solos Escavados 

 

Comumente, os solos escavados são encaminhados para os aterros de RCC, 

mas existem algumas alternativas, como usá-los para regular os terrenos em outras 

obras, reuso do solo orgânico no próprio local de obra, não necessitando de gastos 

com transportes. A figura 7 demonstra algumas opções para a destinação dos solos 

escavados. 
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Figura 7 - Condições para Reuso dos Solos Escavados das Obras 

 

Fonte: Sinduscon-SP (2015). 

 

Porém, deve-se sempre primar a não geração dos resíduos durante as etapas 

de planejamento do projeto. Sendo a não geração inevitável, deve adotar o princípio 

de redução dos quais não puderam ser evitados. Após o planejamento de redução, 

considerar a viabilidade da reutilização no próprio canteiro e por último a reciclagem, 

quando não pode ser usado diretamente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observou-se que a geração de resíduos acontece em grande escala, 

principalmente quando oriundos de grandes demolições e processos de reforma. 

Perante aos dados estudados, os resíduos da construção e demolição, 

apresentaram uma boa solução quando são submetidos ao processo de reutilização 

e reciclagem, uma vez que desafogam a exploração indiscriminada dos recursos 

naturais e minimizam a contaminação do meio ambiente, evitando consequências 

desagradáveis que não só afetam a natureza em si, mas também ao ser humano. 

Os processos de reutilização e reciclagem não são simples de ser 

executados, necessitando seriedade e planejamento prévio. Apurar suas 

propriedades e características, para poder ser inserido onde se comportar melhor. 

Porém notou-se que a utilização de agregados reciclados devem estar ligados 

apenas a elementos construtivos não estruturais, por não ser atestado de forma 

satisfatória sua influência nas características resistivas das estruturas. 

Através da pesquisa, também pode-se constatar que, mesmo depois de mais 

de dez anos da homologação da resolução nº 307/2002 do Conama, o 

gerenciamento dos RCDs ainda se mostra deficiente, tanto do ponto de vista técnico, 

como econômico. O setor da Construção civil ainda necessita de investimentos em 

gerenciamento, buscando poder controlar da melhor forma possível seus processos 

construtivos, evitando a perda de dinheiro, tempo e recursos. 
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