
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo Grande/MS 
2018 

YASNAYA FERNANDA CAMARGO PERIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: 

GERENCIAMENTO E REUTILIZAÇÃO 

  

 

 



1 

 

Campo Grande/MS 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃOCIVIL: 

GERENCIAMENTO E REUTILIZAÇÃO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à  
UNIDERP, como requisito parcial para a 
obtenção do título de graduado em Engenheira 
Civil. 

Orientador: Bruno Gonçalves 

 

 

 

 

YASNAYA FERNANDA CAMARGO PERIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

YASNAYA FERNANDA CAMARGO PERIN 

 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: 

GERENCIAMENTO E REUTILIZAÇÃO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à  
UNIDERP, como requisito parcial para a 
obtenção do título de graduado em Engenheira 
Civil. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Campo Grande/MS, __ de dezembro de 2018.  

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus por sua graça infinita, aos meus pais 

queridos Maria Madalena e Vilson Perin, que 

sempre acreditaram no meu potencial e foram 

essenciais para essa conquista. 

 



4 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao meu Grande e Eterno Deus, por sua bondade e misericórdia que 

em sua infinita sabedoria colocou forças em meu coração para vencer essa etapa de 

minha vida. Agradeço aos meus pais e a minha irmã pelo apoio, força e amor 

incondicional, que sempre fizeram de tudo para tornar os momentos difíceis mais 

brandos, sempre me proporcionaram tranquilidade e conforto para concluir essa 

faculdade, sem a força de vocês eu não conseguiria seguir em frente. 

A todos os amigos, especialmente Junior Jung e Élison Prates, ao meu chefe 

de estagio Bruno Lorente, meu muito obrigado. Vocês foram fundamentais para minha 

formação, por isso merecem minha eterna gratidão. 

Agradeço a todos os professores, que com muita paciência e dedicação, 

ensinaram-me não somente o conteúdo programado, mas também o sentido da 

amizade e do respeito. 

Sou grata a esta universidade, desde o pessoal do administrativo, biblioteca até 

o coordenador do curso, que de alguma forma contribuíram para a conclusão deste 

curso.  

 

  

 



5 

 

PERIN, Yasnaya Fernanda Camargo. Resíduos Sólidos na Construção Civil: 
Gerenciamento e Reutilização. 2018. 36 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação Engenharia Civil) – UNIDERP, Campo Grande/MS, 2018. 

 

RESUMO 

 

O tema que ora se busca trazer a discussão, de forma consensual, com base nas 
doutrinas, tem por título “Resíduos Sólidos na Construção Civil: Gerenciamento e 
Reutilização”. Tem por objetivo falar dos prejuízos e as formas de se reutilizar estes 
resíduos de forma que toda a coletividade terá vantagens. O reaproveitamento de 
resíduos é um tema atualíssimo e que tem levado a mudanças de consciências de 
toda a sociedade, e por outro lado o abando de determinados resíduos causam 
grandes prejuízos à natureza, e consequentemente ao homem. Por isto chamou a 
atenção, se tornando um tema a ser debatido em tese de conclusão de curso. Para a 
discussão do tema busca-se amparo na metodologia doutrinária, que dispõe de 
inúmeros relatos de como fazer, quando e onde buscar meios de reutilização. Com 
base nestas lições é que serão aqui propostos esta discussão acadêmica, esperando 
ao final concluir um material que sirva ao seu próprio, qual seja, a tarefa de trabalho 
de conclusão de curso, e em contrapartida, deixar um material que sirva de base a 
novas discussões sobre o tema. 
 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Construção Civil; Gerenciamento; Reutilização.  
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PERIN, Yasnaya Fernanda Camargo. Solid Waste in Construction: Management 
and Reuse. 2018. 36 sheets. Course Completion Work (Undergraduate Civil 
Engineering) - UNIDERP, Campo Grande / MS, 2018. 
 

ABSTRACT 

 

The theme that is being sought to bring the discussion, in shape consensual way, 
based on doctrines, is entitled "Solid Waste in Construction: Management and Reuse". 
It aims to talk about the damages and ways of reusing these wastes so that the whole 
community will have advantages. The reuse of waste is a very current issue and has 
led to changes in the conscience of the whole society, and on the other hand the 
abandonment of certain waste cause great harm to nature, and consequently to man. 
For this reason it attracted the attention, becoming a subject to be debated in thesis of 
conclusion of course. For the discussion of the theme, one seeks shelter in doctrinal 
methodology, which has countless reports on how to do, when and where to seek 
means of re-use. Based on these lessons, this academic discussion will be proposed 
here, hoping at the end to complete a material that serves your own, that is, the work 
task of completing the course, and in return, leave a material that will serve as a basis 
for new discussions on the subject. 
 

Keywords: Solid Waste; Construction; Management; Reuse. 

 



7 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1 – Armazenagem de Resíduos Sólidos de forma Inadequada  ..................  21 

Figura 2 – Aterro para construção civil – construção civil sustentável  ....................  22 

Figura 3 – Armazenamento correto dos resíduos da construção civil .....................  23 

 

  

 



8 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CONAMA  Conselho Nacional do Meio Ambiente 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBICT Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

NBR Normas Brasileiras de Referências 

PNRS  Política Nacional de Resíduos Sólidos  

SISNAMA  Sistema Nacional do Meio Ambiente 

 

  

 



9 

 

SUMÁRIO 

 

1.INTRODUÇÃO ......................................................................................................  10 

2.RECICLAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS  .............................................................  12 

2.1 RESÍDUOS SOLÍDOS ........................................................................................ 12 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ................................................. 15 

2.3 OS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ....................................... 17 

3.TREINAMENTO PARA A SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ................  20 

3.1. ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO ............................................... 22 

3.2 A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO E EDUCAÇÃO ..................................... 24 

4.RECICLAGEM E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS  ........................................  26 

4.1 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS .................................................................. 26 

4.1.1 SEGREGAÇÃO ............................................................................................... 27 

4.1.2 ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAGEM .................................................. 27 

4.1.3 COLETA E TRANSPORTE ............................................................................. 28 

4.1.4 DESTINAÇÃO FINAL ...................................................................................... 28 

4.2 LEGISLAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI 12.305/2010) E A EDUCAÇÃO 

PARA O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E A PROTEÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE ................................................................................................................ 30 

4.2.1 AÇÕES GERENCIAIS PARA A EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

................................................................................................................................... 31 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS  .................................................................................  32 

REFERÊNCIAS  .......................................................................................................  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

  



11 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa que ora se inicia desenvolver tem por tema “Resíduos Sólidos na 

Construção Civil: Gerenciamento e Reutilização”, e vai falar sobre a questão os 

benefícios da reutilização, reaproveitamento dos resíduos contabilizados na 

construção civil, bem como os prejuízos causados ao meio ambiente quando estes 

resíduos são deixados ao local, ou descartados de forma incorreta em outro. 

O tema se justifica pelo momento ambiental que o mundo vem passando, onde 

ações mais conscientes vêm sendo tomadas e educadas dentro das empresas, para 

que os resíduos sejam descartados de forma correta, e assim toda a coletividade 

ganha, uma vez que se cuida do meio ambiente, se reutiliza materiais que poderiam 

perecer com o tempo e descarte irregular, bem como muitos destes resíduos podem 

servir em outros momentos para reutilização. 

O problema levantado vem de junto a questão da grande massa de resíduos 

sólidos que a construção civil acumula, e por vezes, os descarta incorretamente, e 

estes causam grandes prejuízos ao meio ambiente e ao homem, por isto necessário 

se fez que novas ações começassem a ser tomadas, como o treinamento dos 

profissionais da construção civil para novas ações de forma mais correta. Surgiu então 

o questionamento: quais as formas de reduzir os materiais a serem descartados na 

construção civil? 

Os objetivos desta pesquisa foi demonstrar a importância de treinamentos e 

capacitação envolvendo todo quadro da empresa, de acionistas aos 

colaboradores/executores. A partir deste objetivo geral forma criados os objetivos 

específicos com a finalidade de apontar como o treinamento e educação da mão-de-

obra pode mudar a visão sobre o armazenamento correto e o reaproveitamento dos 

resíduos sólidos de uma construção civil; para tanto necessário pesquisar formas 

corretas para a reutilização dos resíduos sólidos; e também estudar os métodos 

disponíveis e utilizados de reciclagem e reutilização. Além de outros objetivos que se 

fizerem necessários ser criado ao longo desta pesquisa.  

Para o desenvolver dos objetivos e alcance da resposta deste questionamento 

busca-se na metodologia qualitativa as observações que, por certo, darão as 

respostas, trazendo nas páginas a seguir os ensinamentos dos doutrinadores sobre 

os tópicos que serão levantados a fim de construir uma compreensão do tema. 
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Para alcançar a todos estes objetivos, respostas ao problema levantado, bem 

como avançar à justificativa a que se propôs, necessário que se desenvolva aqui três 

capítulos, dos quais o primeiro capítulo vai demonstrar acerca dos resíduos sólidos, o 

que são e a diferença dentro dos resíduos sólidos aqueles que são reaproveitáveis e 

os que são descartáveis da construção civil. 

O segundo capítulo vai tratar da separação dos resíduos, mostrando neste 

momento a importância do treinamento dos funcionários para que sejam eles 

preparados para reconhecer, dentro dos resíduos sólidos o papel correto de cada um 

destes resíduos. 

Por fim, o terceiro e último capítulo vai demonstrar a importância da reciclagem 

para os dias atuais, em especial no ambiente da construção civil. 

Com estas questões construídas ao longo destes capítulos, ao final busca-se a 

certeza de ter cumprido os objetivos que foram traçados, e, desenvolvidos, o que por 

certo acrescentará o conhecimento desta acadêmica que o produz, bem como ficará 

um texto com o necessário para o desenvolvimento de novos estudos, em especial 

para quem sobre este mesmo tema se interessar. 

O seguinte trabalho se classifica como uma revisão de literatura definido por 

uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, no qual será realizada uma 

consulta a livros, dissertações e por artigos científicos selecionados através de busca 

nas seguintes bases de dados: Scielo, Google acadêmico, sites voltados a 

engenharia. O período dos artigos pesquisados serão os trabalhos publicados nos 

últimos 10 anos. As palavras-chave utilizadas na busca serão: Resíduos Sólidos; 

Construção Civil; Gerenciamento; Reutilização. 
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2. RECICLAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A reciclagem recebeu de organismos, tais como as Normas Técnicas (ABNT), 

do legislador que instituiu a Lei nº 12.305/2010, que fez instituir a Resolução 307, do 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), bem como a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), que trouxe definições importantes para a questão da 

reciclagem. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é um dos termos que a Lei nº 12.305, 

traz, conceituando como um processo de transformação, no qual os resíduos sólidos 

são transformados, devido a “propriedade físicas, físico-química ou biológicas” e se 

transformam em novos produtos, ou seja, reutilizáveis de forma distinta da utilidade 

primária da matéria. 

A referenciada Lei compreende a reciclagem como um processo, que, 

transforma, que reprocessa, torna o que é restos em algo reutilizável, tornando-o útil 

novamente. 

Buscando compreender este processo busca-se reforço nas palavras de 

Rodrigues e Cavinatto (2003), que anotam a ideia de que a reciclagem deve ser 

compreendida como uma transformação de resíduos sólidos em insumos que serão 

reaproveitados de forma a transformar o meio ambiente, portanto, a sua coleta correta, 

a sua transformação, vai trazer benefícios a toda coletividade. 

A reciclagem é além de uma técnica de transformação, é uma ferramenta que 

contribui para minimizar os impactos nocivos ao meio ambiente, e sobretudo, dá ao 

resíduo sólido a destinação correta, para a transformação da vida humana 

(BEZERRA, 2014). 

 

 

2.1  RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Existem definições de resíduos sólidos. De acordo com o Programa de 

Pesquisas em Saneamento Básico (PROSAB 2003), resíduo sólido é todo e qualquer 

material resultante das atividades do ser humano na sociedade, e que é descartado. 

Os resíduos sólidos são, pois, toda matéria sólida, dejetos, sobras, restos de 

materiais. E no caso específico da construção civil, são todas as sobras de detritos da 

construção. 
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O termo resíduo sólido é novo no sistema da construção civil, foi trazido pela 

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, responsável por instituir termos e regras para 

instrumentalizar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A referenciada Lei traz bem claramente o que são os resíduos sólidos, 

especificando no art. 3º, XVI. São materiais, substâncias, objetos, que, descartados 

de maneira correta, resultam em novos estados sólidos ou semi-sólidos, que 

produzirão novos instrumentos que contribuirão para a transformação de outras 

necessidades humanas (BRASIL, 2010). 

Esta reutilização contribui ainda para evitar a contaminação do meio ambiente, 

para a diminuição da poluição ambiental, tais como esgotos, contaminação das águas, 

e sobretudo para a recriação de tecnologias sustentáveis. 

Os resíduos sólidos recebem classificações, variando a sua espécie e 

reutilização: “Quanto a sua origem: como resíduos sólidos urbanos, domiciliares, [...] 

resíduos da construção civil, [...] resíduos de mineração” (PEREIRA NETO, 1999, p. 

9). 

Estes materiais, muitas das vezes, são deixados no ambiente de trabalho, e 

dali retirados, descartados em outro ambiente. Mas nem sempre isto é feito de forma 

correta, por isto diz-se que todos os trabalhadores envolvidos na construção civil são, 

responsáveis pelo descarte inadequado. 

Visando o aprendizado para o descarte de maneira correta é que as empresas 

desta atividade, qual seja, a construção civil, vem pensando em maneiras educativas 

para treinamento de seus funcionários, formas corretas para a reutilização destes 

materiais. 

É bom lembrar ainda, que a questão dos resíduos sólidos e seu 

reaproveitamento é um tema contemporâneo, mas, no entanto, nunca deixou de ser 

importante, vez que o seu descarte irregular trouxe inúmeros problemas de ordem 

ambiental e também empresarial. 

Contemporaneamente o tema vem sendo discutido cada dia mais, uma vez que 

o homem vem se conscientizando de seus erros passados e a necessidade de 

correção destes erros, e, pormenor que seja a recuperação, vai ser de grande 

importância para a vida humana futura. 

Neste sentido Nagalli (2014, p. 7) argumenta que o ser humano sempre se 

valeu e necessidade de recursos naturais para suprir suas necessidades. O homem 

sempre necessitou da transformação dos resíduos para sua sobrevivência, 
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primeiramente do reaproveitamento da pele de animais para sua vestimenta, do uso 

de objetos da natureza para o armazenamento de alimentos, e ainda de insumos que 

são descartados e reaproveitados para o seu dia-a-dia. 

Enfim, o homem não se mantém sem o reaproveitamento, sem a reutilização, 

sem a reciclagem. 

Começa então o reaproveitamento de formas de utensílios e utilidades. Surge 

também a preocupação com métodos para resolver a questão dos resíduos sólidos. 

Isto porque os efeitos negativos da ação humana no meio ambiente antes eram 

no sentido da necessidade de descarte, contemporaneamente é no sentido do correto 

descarte, ou seja, a preocupação com o meio ambiente evoluiu. 

E um dos ambientes que tem causado impacto é a construção civil, que deixa 

no ambiente dejetos, que podem ser reutilizados, trazendo benefícios ao invés dos 

prejuízos. 

Neste sentido Nagalli aponta que “A construção civil, nos moldes como é 

conduzida, apresenta uma grande geradora de resíduos” (NAGALLI, 2014, p. 5). 

Estes resíduos, constituem, desde aqueles materiais residenciais como 

aqueles rejeitados pelas empresas, como bem especificado no art. 1º, da lei nº 12.305, 

que ainda estabelece a responsabilidade de pessoas físicas e jurídicas sobre os 

resíduos sólidos, já que o descarte incorreto destes ou seu acumulo no meio ambiente 

produz prejuízos incontáveis a toda coletividade. Ou seja, a ação de um é prejuízo a 

todos. 

É bom lembrar que os resíduos sólidos da construção civil não podem ser 

misturados aos demais, por terem alto teor de perigo, e por isto, são coletados de 

forma especial, e também é específica a sua destinação de destruição. Mas estes não 

são objetos de estudo neste trabalho de conclusão de curso. 

Os resíduos sólidos recebem uma classificação, que a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) teve o cuidado de fazer, e tem por principal objetivo o 

desenvolvimento sustentável do meio ambiente. 

Esta classificação estabeleceu princípios, instrumentos e diretrizes, que 

obrigaram a construção de gerenciamentos de seus resíduos, variando conforme cada 

espécie de resíduos a ser gerenciado. 

Este gerenciamento faz parte ainda de uma gestão, que estabeleceu uma 

responsabilidade dos gestores do poder público e privado, obrigando a todos que 

assumam a sua cota de responsabilidade, dentro de uma obrigação preventiva, 
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pautada nos princípios do poluidor pagador, importantes instrumentos para a 

educação ambiental, além do que a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, também 

conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos,  ter estabelecido metas 

individuais e setoriais para o tratamento adequado destes resíduos (BRASIL, 2010). 

 

 

2.2  CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A Norma Brasileira de Referências nº 10.004 (NBR), instrumentalizou uma 

classificação para os resíduos sólidos, no ano de 2004, trazendo a definição, como já 

colocado acima, que são resultantes da atividade humana, seja ela pessoal, 

residência, comercial, industrial, etc., que também recebem divisões, que é importante 

conhecer “semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição”. Estes resíduos podem ou 

não serem reaproveitados, devendo-se considerar a sua utilização primária, por 

exemplo, os resíduos hospitalares devem ser descartados de forma a serem 

eliminado, destruídos, devido a seu grau de periculosidade. 

Por sua vez, são sólidos aqueles derivados da atividade humana, e que podem 

ser reutilizados e que exigem soluções técnicas para seu reaproveitamento. 

Como visto acima, o resíduo sólido é toda aquela matéria heterogênea, 

produzida pelas inúmeras atividades humanas, que são consideradas recicláveis ou 

não, mas que passam a ser indesejáveis ou descartáveis, constituindo problemas ao 

meio ambiente. 

No entanto, há aqueles resíduos que são inúteis, descartáveis, a outrem passa 

a ser nova matéria-prima, parte de um processo de reaproveitamento (MONTEIRO, 

ET. AL, 2001). 

A Lei nº 12.305 traz a classificação dos resíduos sólidos quanto à sua origem: 

resíduos domiciliares; resíduos de limpeza urbana; resíduos sólidos 

urbanos; resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; 

resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; resíduos industriais; resíduos 

de serviços de saúde; resíduos da construção civil; resíduos 

agrossilvopastoris; resíduos de serviços de transportes; resíduos de mineração. 

Estes resíduos podem ser transformados, reutilizados, tornando fontes de 

utilidade a outras ações humanas, por serem considerados não perigosos. Mas não 
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se pode desprezar que existem também aqueles resíduos perigosos, inflamáveis, 

corrosivos, tóxicos, dentre outras espécies de perigos, e que são perigosos à saúde 

humana, vegetal e ao meio ambiente, por isto o seu descarte é feito de forma 

diferenciada. 

Esta classificação leva a obrigatoriedade de se pautar com requisitos e padrões 

necessários, com gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, onde todo cidadão 

se vê obrigado a cumprir com destinação correta de seus resíduos. 

Os resíduos sólidos, segundo a mesma Lei, também podem ser diferenciados 

de acordo com a sua possibilidade ou não de reaproveitamento, tratamento ou 

reciclagem introduzindo-se o conceito de rejeitos: resíduos sólidos que, depois de 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 

tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 

Infelizmente no Brasil não se educa para a coleta não é seletiva, e onde a 

seletividade existe a coleta nem sempre segue o padrão das Normas Técnicas e da 

PNRS. Isso provoca outros prejuízos, e quem sofre num primeiro momento é o meio 

ambiente, mas a consequência recai, mais cedo ou mais tarde, no ser humano. 

Esta classificação que a PNRS traz é importante para o início de um plano 

gestor onde começa-se a conscientizar para a necessidade de repensar as ações 

humanas, por isto a educação é muito importante. 

Este repensar de ações, a educação da sociedade, os treinamentos nas 

empresas contribuem muito para a reorganização destes resíduos sólidos, de forma 

que se possa reciclar, e o que antes seria simplesmente lixo, passa a ser matéria-

prima reorganizada. 

A preocupação é no sentido de que a população mundial vem crescendo, 

gerando a necessidades de novas construções, e consequentemente estas deixam 

muitos resíduos, obrigando o Estado a tomar medidas que contribuam para conter a 

desorganização social com seus resíduos. 

Devido a esse grande problema relacionado a gerenciamento desses resíduos 

sólidos, a ABNT criou a Normativa 10.004 de 2004 revisando NBR 10.004 de 1987, 

classificando os resíduos sólidos da seguinte forma: 

 

CLASSE I (perigosos): São aqueles resíduos que apresentam risco a saúde 
pública e/ou ao meio ambiente, ou ainda que constem no anexo A ou B da 
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NBR 10.004/2004. Suas características são: Inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade e patogenicidade; 
CLASSE II A (não-inertes): São aqueles que não se enquadram como classe 
I ou classe II B. Podem apresentar propriedades como: combustibilidade, 
biodegradabilidade ou solubilidade em água. 
CLASSE II B (inertes): São aqueles resíduos que submetidos a um contato 
dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura 
ambiente, conforme ABNT NBR 10.006/2004, não tiveram nenhum de seus 
constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 
potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, 
conforme o anexo G da ABNT 10.004/2004 (BRASIL, 2004). 

 

Os resíduos sólidos, segundo a mesma Lei Nº 12.305, também podem ser 

diferenciados de acordo com a sua possibilidade ou não de reaproveitamento, 

tratamento ou reciclagem introduzindo-se o conceito de rejeitos: resíduos sólidos que, 

depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 

processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada (SANTOS; 

SOUZA, 2012). 

 

2.3  OS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

 

Os resíduos sólidos são todos os restos sólidos ou semissólidos das atividades 

humanas ou não-humanas, que embora possam não apresentar utilidade para a 

atividade fim de onde foram gerados, podem virar insumos para outras atividades 

(FARIA, 2006).  

Todo resíduo sólido deve ser descartado de forma correta, cada um tem sua 

destinação, por isso deve observar sua destinação, conforme sua espécie. No caso 

específico da construção a sua destinação, é sem dúvida concentrada na reciclagem. 

Nas últimas décadas a construção civil tem evoluído como poucas outras áreas 

do profissional humano, e é uma das que mais gera resíduos, seja eles de construção 

ou demolição, e por isto são grandes degradadores do meio ambiente (NAGALLI, 

2014, p. 6). 

Assim como a construção civil evoluiu, se tornou também uma grande geradora 

de resíduos, necessitando que um gerenciamento acerca destes resíduos fosse 

pensado e posto em prática. Este gerenciamento vem de encontro com a 

necessidade, não só da construção civil, mas de todos os setores que geram resíduos 

sólidos e são, por determinado período de tempo, deixados na natureza. 
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Estes resíduos são consequência, pois, da atividade humana, e segundo 

Rodrigues (2009, p. 19) é uma consequência do consumo da sociedade, e que 

ocasionam problemas à natureza, prejudicando, em contrapartida, o próprio homem. 

Estes resíduos sólidos são ainda consequência do crescimento urbano, uma 

vez que a construção civil tem sua base no meio urbano, no êxodo do meio rural para 

o urbano, bem como este êxodo transforma avida do homem através da mudança de 

geração de renda, o que resulta no estimulo ao consumo, necessidade de moradias e 

espaços profissionais adequados às suas necessidades. 

Por estas questões é que a construção civil cresce mais e mais, gerando a 

necessidade de novas formas de gerenciamento, treinamento e incentivo para a 

reutilização dos resíduos sólidos deixados pela e na construção civil (RODRIGUES, 

2009). 

Por isto um outro questionamento deve ser levantado, a necessidade de um 

treinamento, diário, constante e insistente, no sentido do descarte correto dos 

resíduos, que no caso da construção são mais que prejudiciais ao meio ambiente, são 

riscos também ao próprio trabalhador, causador de acidentes de trabalho. 

A correta gestão dos resíduos está em uma educação dos trabalhadores, para 

que, ao mesmo tempo que evitam acidentes, aprendam a trabalhar de forma correta. 

Estas questões se resolvem com treinamentos constantes, em que serão lhes 

propiciado aprender “a reutilização, a reciclagem e o descarte adequado dos resíduos 

sólidos”, com isto diminui-se os acúmulos destes resíduos no meio ambiente 

(NAGALLI, 2014). 

Assim como a área da construção civil se desenvolveu, cresceu também os 

resíduos sólidos deixados pelas inúmeras obras, por isto o desenvolvimento de 

método de reaproveitamento destes resíduos, veio de encontro com a necessidade 

de treinamento dos trabalhadores deste setor para que o reaproveitamento seja feito 

de forma correta e segura a todos, neste sentido Nagalli anota que “ao longo da 

história, promoveram iniciativas pontuais que tratavam de resíduos sólidos foram 

desenvolvidas” (NAGALLI, 2014). 

Quando a Resolução nº 307 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) entrou em vigor ela veio disciplinar as exigências da Lei nº 12.305/2010, 

que tratou de instituir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, visando atender a uma 

questão de maneira geral. Já a referida Resolução do CONAMA buscou tratar da 
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questão de forma mais específica à construção civil, estabelecendo as diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 
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3. TREINAMENTO PARA A SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A partir daqui busca compreender o que o treinamento para separação dos 

resíduos sólidos, sua importância dentro do setor da construção, bem como no que 

esta ação infere na vida do trabalhador enquanto ação para contribuir para um mundo 

mais limpo e seletivo socialmente falando. 

O treinamento é fator importante em qualquer ambiente da vivencia humana, 

sendo bastante comum os ensinamentos da separação dos resíduos sólidos de 

produtos orgânicos, que não devem ser misturados com plásticos, madeiras, 

alumínios, etc., e este simples fato de saber e pôr em pratica diária estas ações, que 

parecem tão pequenas, mas serão de um fator de grande contribuição para a 

mudança do meio em que o homem tem que viver. 

Por isto, na construção civil busca-se medidas no sentido de treinar, educar, 

preparar o trabalhador para o ato da separação dos resíduos sólidos de forma correta.  

Todo este cuidado vem de encontro com a necessidade de cuidar da própria 

vida, da vida de seus sucessores, promovendo ações para um mundo mais saudável 

a todos. 

É certo que a construção civil é uma área que acumula muitos dejetos, rejeitos, 

materiais, hoje, denominados de resíduos, que são sólidos pela sua natureza. 

Os resíduos sólidos, como já visto são aqueles os quais podem ser reutilizados 

para outros fins, geram novas atividades ao homem (FARIA, 2006). 

Por serem resíduos da construção civil sua destinação tem que ser apropriada 

visando não causar acidentes, visto que estes resíduos são restos de madeiras, 

tijolos, pregos, cimento, dentre outros materiais. 

Mesmo com tantas discussões, orientações e até mesmo treinamentos 

promovidos pelas empresas e órgãos de educação profissional, o armazenamento de 

resíduos sólidos ainda é feito de forma inadequada, e porque não dizer incorreta, a 

separação dos resíduos não são feitas, e assim o prejuízo ao meio ambiente é 

permanente. 

A figura 1 (abaixo) vai demonstrar uma forma incorreta de armazenamento dos 

resíduos sólidos de uma construção. 
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Figura 1 – Armazenagem de Resíduos Sólidos de forma Inadequada  

 

 

Fonte: MAI, (2012). 

 

Como se pode observar a figura acima demonstra uma forma incorreta e 

irresponsável do acondicionamento dos resíduos sólidos, o que causa imensuráveis 

prejuízos, tanto ao meio ambiente, como às empresas do setor, e assim a toda 

sociedade. 

Até algum tempo atrás os denominados contemporaneamente de resíduos 

sólidos eram tão somente conhecidos como lixo, eram retirados das obras e 

descartados em outros locais, tais como o próprio lixão local, sem muitos, e porque 

não dizer nenhum cuidado. 

Com a nova denominação muitos outros pensamentos nasceram, tal qual o 

cuidado na remoção, a separação do que é realmente lixo e o que pode ser 

reaproveitado, a destinação correta destes resíduos (tanto o lixo como os 

reaproveitáveis), não sendo o lixo descartado tão e simplesmente, mas com cuidados 

tanto para com o homem como para o meio ambiente. 

A estes cuidados dá-se o nome de educação, treinamento, preparo do 

trabalhador deste setor tão importante para o desenvolvimento da sociedade.  

Estas ações já são previstas como necessárias aos dias atuais, devendo-se 

observar, antes da reciclagem e do descarte a forma correta de acondicionamento de 

cada resíduo da construção civil, visando facilitar o que é material reciclável, 

reaproveitável, e aqueles que devem ser descartados. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjszPGx9-LdAhUDIJAKHewpAWoQjRx6BAgBEAU&url=http://rmai.com.br/industria-da-construcao-gera-mais-de-50-dos-residuos-solidos/&psig=AOvVaw3fQcreOWwGNqNVAC7AbzWC&ust=1538403762439681
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Existe alternativas no mercado que facilitam a destruição daqueles materiais 

que não tem destinação de reaproveitamento, e sim, serão descartados. Trata-se de 

uma máquina que tritura os resíduos de construção civil. 

 

Figura 2. Aterro para construção civil – construção civil sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Galdino, (2017). 

 

 

3.1  ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO 

 

O acondicionamento e o armazenamento são ações previstas no Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), podendo ser compreendido com “a colocação 

do resíduo em embalagens adequadas para coleta, transporte e disposição final 

seguros. Devendo ser de acordo com os tipos de resíduos e os limites de enchimentos 

devem ser obedecidos” (BRASIL, 2010). 

No que consiste à coleta e transporte é o recolhimento dos resíduos e na sua 

remoção para a sua destinação visando o tratamento ou à disposição final, devendo 

ser realizados de acordo com as normas NBR 15113 da ABNT. 

A figura abaixo demonstra a forma correta de acondicionar e armazenar os 

resíduos sólidos da construção civil, de forma separada, observando-se a destinação 

de cada resíduo. 
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Figura 3. Armazenamento correto dos resíduos da construção civil 

 

 

Fonte: Galdino, (2017). 

 

 

3.2  A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO E EDUCAÇÃO 

 

É certo que os resíduos sólidos da construção civil são realidade de toda e 

qualquer obra, seja ela uma simples reforma ou uma construção de grande proporção. 

É importante, pois, saber o que fazer com estes resíduos, onde e como descarta-los, 

ou separa-los para o reaproveitamento. 

A Resolução do CONAMA compreende em ser art. 2º que “os resíduos sólidos 

da construção civil são aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil”, e estes materiais são dos mais diversos 

tipos possíveis, desde terra, cimento, tijolos, madeira, etc. (BRASIL, 2002). 

Como colocado anteriormente a construção civil é uma das áreas de maior 

crescimento no âmbito empresarial brasileiro, e desde o início do século XXI tem 

impulsionado uma história de grandes proporções.  

Em especial nas últimas décadas, em especial, projetos dos governos, tais 

como o Minha Casa Minha Vida, Programa de Aceleração do Crescimento, dentre 

tantos outros, que serviram para impulsionar o mercado da construção civil, promoveu 

muitas frentes de emprego, bem como criou muita preocupação com os resíduos 

sólidos que estas tantas obras deixaram. Por outro lado o crescimento do mercado da 

construção civil trouxe com ele a necessidade de se repensar nas ações sobre os 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjW5fKwp-PdAhWLiJAKHbbBCdoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.saletto.com.br/tudo-sobre-os-residuos-solidos-da-construcao-civil/&psig=AOvVaw0lihWmubrk4rNAOg3r8eQD&ust=1538416783764001
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resíduos sólidos, em como criar novas ferramentas que propiciassem e propiciem no 

gerenciamento para a reutilização daqueles materiais que são recicláveis. 

Ante as diversas classificações dos resíduos, o treinamento e gerenciamento 

para a reutilização ou descarte dos resíduos são de extrema importância. E nas 

palavras de Naime (2004) a destinação dos resíduos são de extrema importância a 

todos, sabendo-se que cada classificação do resíduos tem sua destinação (hospitalar, 

residencial, industrial, etc.), por isto o treinamento do trabalhador, dentro do seu setor 

de atividade é indispensável. 

Também a Lei nº 9.795, de 17 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação 

ambiental traz o apontamento de que “Art. 2o. A educação ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não-formal” (BRASIL, 1999). 

Ante este apontamento da supracitada Lei, a educação ambiental passou a ser 

uma exigência no contexto da educação humana, sendo ela atribuída às escolas, ao 

sistema nacional do meio ambiente, levando-a a toda sociedade, aos órgão públicos, 

bem como aqueles de comunicação de massa, portanto, um dever de todos para 

todos. 

Esta educação tem por fim valorizar a vida com o meio em que vive, assim 

como preservar o meio ambiente, com base em habilidades, atitudes e competências 

voltadas à conservação do meio ambiente, condição essencial para uma vida com 

mais qualidade de vida e sustentabilidade. 

O plano de educação ambiental seja ela interna ou externa dentro das 

empresas é uma forma de educar funcionários e usuários, mostrando aos mesmos 

como ocorre a geração de resíduos, como poderão contribuir para que os resíduos 

não venham causar impactos ao meio ambiente, onde devem ser depositados, a 

importância de cada um e como poderão reaproveitar esses tipos de resíduos, 

dependendo do tipo de resíduo e do grau de periculosidade. 

A educação ambiental vem atingindo grandes empresas que visam seu 

crescimento e até mesmo na preocupação com o meio ambiente, e com as 

informações que são repassadas aos funcionários que ali prestam seus serviços 

independentes da área de atuação, de como devem agir diante da preservação e 

colaboração para que os impactos ambientais gerados sejam minimizados, além da 
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conscientização que cada um acaba gerando e levando isso até mesmo para suas 

próprias residências, e passando adiante. 

A educação ambiental pode ser efetivada através de palestras, visando levar 

conhecimento sobre a responsabilidade de cada pessoa para com o meio ambiente; 

cursos, ministrados por pessoas preparadas e com conhecimento técnico-científico, 

visando acrescer o conhecimento de pessoas já esclarecidas sobre determinados 

temas; breves orientações por superiores de setores das atividades profissionais, 

visando a conscientização do trabalhar para com o seu local de trabalho; 

armazenamento e coleta seletiva, que deve ser feita desde dentro dos próprios lares, 

até a coleta. 

Muitas empresas já fazem estas ações, visando não somente a educação de 

seus funcionários para com o meio ambiente, mas também facilitar o descarte dos 

resíduos. 
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4 RECICLAGEM E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A construção civil é o setor que mais produz entulhos, sendo assim responsável 

pela mudança do ambiente em locais urbanos, ela pretende alterar esses fatos por 

meio de atividades articuladas. A cadeia de produção é uma das mais influentes da 

economia e, por consequência, possui um grande impacto ambiental (JOHN, 2000, 

apud, SILVA, et al, 2017). 

Diante desta realidade educar sobre a importância da reciclagem, da coleta, do 

acondicionamento, da separação dos resíduos sólidos é de extrema importância. 

 

 

4.1 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

De todo acima anotado cabe apontar ainda que a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) observou a função primordial de conceituar resíduos sólidos 

como 

 

Resíduos sólidos são resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que 
resultam de atividades da comunidade, de origem: industrial, doméstica, de 
serviços de saúde, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 
Consideram-se também resíduos sólidos os lodos provenientes de sistema 
de tratamento de água, aquele gerado em equipamento e instalação de 
controle de poluição, bem como determinados líquidos, cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento da rede pública de esgoto ou corpo d’água, 
ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à 
melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2004). 

 

Foi visto acima que a classificação dos resíduos tem importância dentro do 

processo da reciclagem, uma vez que, é através da separação correta, ou seja, da 

classificação, que se promoverá uma reciclagem observando-se os quesitos que as 

normas de reciclagem exigem, visando, sobretudo, um meio ambiente equilibrado. 

A classificação é também relevante para a escolha da estratégia de 

gerenciamento, o que é exigido pelas Normas Técnicas, como a exemplo a NRB 

10.004 (já apresentada), que tem a finalidade de delimitar a classificação de resíduos 

sólidos, dividindo-o pela sua classificação de periculosidade, propriedades físicas, 

químicas ou infectocontagiosas, que podem representar potencial risco à saúde 

pública e ao meio ambiente, como se vem debatendo ao longo desta pesquisa. 
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De acordo Benedito Braga são várias as formas possíveis de se classificar o 

lixo (resíduos sólidos) considerando o local de origem, suas características, os hábitos 

de consumo da sociedade brasileira como, por exemplo: “natureza física: seco e 

molhado; composição química: matéria orgânica e matéria inorgânica; pelos riscos 

potenciais ao meio ambiente: perigosos, não inertes e inertes” (BRAGA, 2002, p. 118). 

Também Paulo Santos de Almeida (online) que os resíduos sólidos têm uma 

classificação conforme a sua origem, qual sega: domiciliar, comercial, público, 

serviços de saúde e hospitalar, portos, aeroportos e terminais rodoviários e 

ferroviários, industriais, agrícolas, entulhos, etc. 

Os resíduos da Construção civil como se sabe, encaixa-se nos resíduos da 

indústria, e vão desde os restos de madeira, concreto usinado, pedaços de vidro, 

dentre tantos outros materiais, por isto o preparo dos trabalhadores para sua correta 

destinação, segregação, reciclagem, acondicionamento e armazenamento é de 

extrema importância.  

 

 

4.1.1 SEGREGAÇÃO 
 

Segregação, é uma espécie de coleta, que, segundo Calderoni é a técnica de 

reciclagem prévia por tipo de material, considerando-se o momento de sua geração. 

Ou seja, essa operação deve ser feita no próprio ponto de geração e de acordo com 

as características físicas, químicas, biológicas, estados físicos (sólidos e líquidos). 

Devendo sempre observar as compatibilidades químicas dos resíduos para se evitar 

um acidente (CALDERONI, 2003). 

 

 

4.1.2 ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAGEM 
 

O acondicionamento e a armazenagem também previsto no Plano Nacional 

de Resíduos sólidos (PNRS), é a colocação do resíduo em embalagens adequadas 

para coleta, transporte e disposição final seguros. Devendo ser de acordo com os 

tipos de resíduos e os limites de enchimentos devem ser obedecidos. 
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4.1.3 COLETA E TRANSPORTE 
 

A coleta dos resíduos, sua remoção e destinação final também é 

regulamentada, e seguindo o art.20, da Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, a coleta e transpor, destinação dos resíduos sólidos é 

responsabilidade, em primeiro plano, dos sujeitos que os produziu: 

 

Art. 20.  Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos:  
[...] 
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de 
normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA; (BRASIL, 2010). 

 

Desta forma pode se concluir que os resíduos sólidos são responsáveis dos 

agente que os produziu, mas evidente que nem sempre os agente produtores 

cumprem seus deveres, fazendo recair sobre eles as punições, que também estão 

estabelecidas na lei. 

 

 

4.1.4 DESTINAÇÃO FINAL 

 

Segundo Carvalho (2006), a reciclagem e destinação final dos resíduos sólidos 

são matérias essencialmente ligadas à engenharia sanitária, porém com reflexos 

diretos campo jurídico, quando se prioriza um meio ambiente equilibrado e saudável 

nos termos do artigo 225 da atual Constituição Federal. 

No caso da indústria da construção civil, como dito diversas vezes, os resíduos 

sólidos são de diversos tipos, madeiras, vidro, materiais usinados, esquadrias 

metálicas, pedações de tijolos e telhas, dentre tantos outros. 

Por isto a reciclagem, separação deve ser promovida de forma muito 

responsável, e o treinamento, nesta etapa, é de extrema importância. 

A destinação, quando feita de forma incorreta, como já se sabe, traz grandes 

prejuízos a diversos setores, que vai desde a própria empresa ou pessoa física que 

constrói e deixa resíduos sólidos em local inadequado, também são prejudicados a 

vizinhança, vez que quando o acumulo de materiais, incorretamente, promove a 

proliferação de animais peçonhentos, e por fim o meio ambiente e com ele toda uma 

coletividade. 
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Sobre esta questão Machado (2007) anota que “a destinação final dos resíduos 

deve ser feita por veículos adequados”, e enquanto não transportado, deve “se 

acondicionado em local próprio: depósitos, aterro sanitário, ou incinerado,”, e quando 

se tratar de material que pode reciclado, deve ser separado para a coleta e destinação 

final, transformando o lixo em nova matéria. 

Também de acordo com a lei 12.305/2010, a destinação ambientalmente 

correta dos resíduos inclui entre outras, a reutilização, a reciclagem, compostagem, a 

recuperação e o aproveitamento genético entre outras destinações admitidas pelos 

órgãos competentes, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 

especificas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a segurança, bem 

como minimizar impactos ambientais adversos. 

Segundo Machado (2007) e Carvalho (2006), o tratamento e destinação final 

dos resíduos sólidos são matérias essencialmente ligadas à engenharia sanitária, 

porém com reflexos diretos em todos os campos da engenharia, em especial quando 

se prioriza um meio ambiente equilibrado e saudável nos termos do artigo 225 da atual 

Constituição Federal, bem como das Normas Técnicas, assim como da Lei nº 

12.305/2010, que trata das Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Machado (2007) relata que a destinação final dos resíduos é depósito a céu 

aberto; depósito em aterro sanitário; incineração; transformação do resíduo sólido em 

composto, reciclagem e recuperação de energia.  

Calderoni (2003) argumentou há 15 anos atrás que a maioria do total de 

municípios do país, ou seja, 76% faziam uso de lixões, e que estes já eram discutidos 

por receberem de forma irregular todo tipo de lixo. 

Assim se pode observar, que há muito a questão da forma correta do 

acondicionamento, da coleta, e do descarte dos mais diversos tipos de resíduos. 

De tal forma que, a falta de um melhor gerenciamento e gestão por parte dos 

responsáveis pelo descarte, reciclagem, reaproveitamento de resíduos sólidos da 

construção civil deve ser cada vez mais impulsionada pelas empresas desta área do 

desenvolvimento empresarial. 

Também de acordo com a lei 12.305/2010, a destinação ambientalmente 

correta dos resíduos inclui entre outras, a reutilização, a reciclagem, compostagem, a 

recuperação e o aproveitamento genético entre outras destinações admitidas pelos 

órgãos competentes, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 
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especificas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a segurança, bem 

como minimizar impactos ambientais adversos. 

 

 

4.2  LEGISLAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI 12.305/2010) E A EDUCAÇÃO 

PARA O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E A PROTEÇÃO DO 

MEIO AMBIENTE 

 

A legislação que trata dos resíduos sólidos como já anota em diversos 

momentos desta pesquisa é a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, a denominada 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que dispões sobre os princípios, os 

objetivos, os instrumentos legais, as diretrizes obrigatórias sobre a gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, não só os da construção civil, mas diversos 

outros.  

A referida lei, além de definir diretrizes para o gerenciamento e a gestão 

integrada dos resíduos sólidos, busca responsabilizar o poder público, bem como os 

gestores quanto a destinação ambientalmente correta dos resíduos gerados. 

Apesar da PNRS ser bastante atual, contemporânea, anterior a ela já existiram 

diversas outras normas que buscaram proteger o meio ambiente. Entre estas esta a 

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 que objetivou a educação ambiental, instituindo 

para tal a Política Nacional de Educação Ambiental, traçando regras para proteger o 

meio ambiente de todo tipo de prejuízo. 

A Lei nº 9.795/1999 visa ainda traçar meios para construir valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. 

E estas condições só será possível a partir da aplicação da primeira lei anotada 

acima, a Lei nº 12.305/2010, que trouxe a luz, não das diretrizes legais, mas de uma 

nova visão de atividade profissional, onde o homem se faz responsável por seus atos. 

As duas leis juntas visam promover uma reanalise de pensamento humano 

sobre as ações corretas que o homem, enquanto profissional, as empresas, enquanto 

promotoras de resíduos sólidos, visando a proteção de um bem que pertence a todos, 

o meio ambiente. 
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4.2.1 Ações Gerenciais para a Educação na Construção Civil 

 

As ações gerenciais são diversas, sendo importante que as empresas 

desenvolvam medidas tais como promover palestrar que desenvolvam, no 

trabalhador, o conhecimento sobre o processo de geração de resíduos, bem como 

promover minicursos para capacitar a todos sobre a utilização de depósitos com as 

devidas ações para a proteção dos trabalhadores e do meio ambiente, além de criar 

neles a conscientização da importância que cada um tem para com o meio ambiente, 

minimizando assim, ações de geração de resíduos prejudiciais. Estas ações 

empresariais levam a coleta seletiva, na qual a destinação dos resíduos respeita as 

determinações legais, contribuindo para com todos (MACHADO, 2007). 

Estas são as principais ações gerenciais que devem ser adotadas pelas 

empresas da construção civil, sendo elas que, primeiro, contribuirão para a educação 

do trabalhador, com objetivo final de gerenciamento e reutilização dos resíduos 

sólidos da construção civil. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em tese de considerações finais, e com a certeza de ter alcançado todos os 

objetivos e com ele respondido ao questionamento, vez que o estudo produzido para 

a construção deste trabalho de conclusão de curso, acresceu o conhecimento 

acadêmico e por certo será levado para a vida profissional que em breve se iniciará. 

As laudas acima, divididas em três capítulos e seus subtópicos demonstrou a 

importância da mudança de comportamento das empresas, em primeiro lugar, 

buscando novas formas de atuação no meio empresarial, e com isto conhecer 

fórmulas de treinamento para a reciclagem de seus resíduos, que por muito tempo foi 

deixado ao solo, com muito poucas ações que cuidava do meio ambiente. 

É coerente colocar que foi necessário que lei fosse instituída para que as 

empresas e também os trabalhadores tomassem consciência de que eram obrigados 

a cuidar do meio ambiente, através da separação correta dos resíduos sólidos. 

A construção deste material teve por objetivos primordiais demonstrar a 

importância do treinamento para que a construção civil, bem como os nela envolvidos 

(trabalhadores), visando o gerenciamento para o acondicionamento e reciclagem dos 

resíduos sólidos. 

Além do que todo trabalho de conclusão de curso deve ter preocupação com 

as questões sociais do tema a que se preocupa em falar. E o tema aqui trazido não 

pode ser diferente, vez que os resíduos sólidos causam prejuízos dos mais diversos 

tipos, desde aqueles deixados para as empresas até os que a sociedade sofre, 

quando deixados a deforma desordenada no meio ambiente. 

Os efeitos negativos que os resíduos sólidos causam são, ao que se pode 

verificar, muito grandes, e por isto novos pensamentos se formaram em torno do 

assunto, levando a busca de meios para a formas de gerenciamento e reutilização 

dos resíduos sólidos da construção civil. 

As ações apontadas acima apontadas dão conta de que toda sociedade deve 

ser responsável pelos seus resíduos, já que eles não são produzidos apenas pela 

construção civil, e por isto deve haver educação para cada tipo de resíduo sólido, 

sendo estes responsáveis por infestação de insetos, alagamentos, doenças, etc. 

A questão dos resíduos sólidos, como se pode verificar é uma grande 

preocupação, e por isto materiais como a pesquisa acima devem ser produzidos cada 

vez mais, em maior escala, em todos os setores da sociedade, levando 
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conscientização dos prejuízos destes resíduos e do dever de cada um para mudara 

situação. 

Aos poucos a situação vem mudando, tanto que a construção civil, vem 

tomando ações educacionais junto a seus trabalhadores buscando aplicar melhores 

ações sobre o gerenciamento e reutilização dos resíduos sólidos na construção civil. 

A divisão dos capítulos acima foram construídos de forma coerente e, 

apresentando o conceito e a classificação sobre os resíduos sólidos produzidos na 

construção civil. Além de apresentar a importância do treinamento dos profissionais 

para que eles possam desenvolver de forma correta a separação, acondicionamento 

e armazenamento dos resíduos sólidos. E que estas ações sejam promovidas de 

forma correta é de extrema importância de o treinamento (educação) seja também 

promovido de forma correta, por outros profissionais com conhecimento capacitado 

para repassar estes ensinamentos. 

Por fim ao construir o terceiro e último capítulo, demonstrou que a reciclagem 

e coleta dos resíduos sólidos é feito por diversas etapas, sendo todas importantes no 

mesmo grau. 

Com a apresentação dos capítulos acima ficou a certeza de ter cumprido os 

objetivos, uma vez que acrescentou o conhecimento sobre o tema a quem o construiu. 

Por esta razão fica a consideração última de que o treinamento é indispensável aos 

dias atuais para o desenvolvimento de uma construção civil pautada nas exigências 

legais para um meio ambiente saudável. 
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