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1. APRESENTAÇÃO 

 
A gestão de resíduos sólidos se enquadra como saneamento básico e, portanto, ações 

de gerenciamento devem ser integradas para melhorar a qualidade de vida da população. 

Segundo Monteiro et al. (2001) no Brasil a geração de resíduos da construção civil, em novas 

edificações, é de 300 kg/m², enquanto em países desenvolvidos é de 100 kg/m².  

A construção civil é uma das indústrias que mais utiliza recursos naturais e é, também, 

a maior geradora de resíduos, sendo que a tecnologia construtiva adotada no Brasil favorece o 

desperdício de materiais. 

Os problemas ambientais referentes aos resíduos de construção estão relacionados à 

sua disposição final e à exploração de matérias primas.  

Os RCD - Resíduos de Construção ou Demolição ocupam grande volume para 

disposição final. Considerando que 13% das cidades brasileiras pesquisadas no censo de 

saneamento possuem aterros sanitários, 7% possuem aterros especiais e que, apenas, 5% 

possuem usinas de reciclagem, deve-se propor e implementar métodos de tratamento de 

resíduos (IBGE, 2000). 

A destinação dos RCD não é o único problema ambiental da construção civil, a 

exploração de matérias-primas também causa grandes impactos ambientais. 

Mas a realidade começa a mudar. Aos poucos a tomada da consciência ambiental se 

estende às empresas do setor, que vem demonstrando preocupação em resolver os transtornos 

causados pela disposição irregular desses resíduos. 

Assim, com a Resolução nº 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA em vigor, o setor da construção civil começa a integrar as discussões a respeito do 

controle e da responsabilidade pela destinação de seus resíduos sólidos. 

Como conseqüência dessa resolução alguns municípios e estados criaram decretos que 

regulamentam PGRCC - Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

estabelecendo responsabilidades com a implantação e acompanhamento das diretrizes 

especificadas nos decretos. Tais mecanismos tornam obrigatório aos geradores a gestão, 

incluindo reciclagem, reaproveitamento e destinação de resíduos. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar instruções e normas técnicas que 

estabelecem diretrizes e procedimentos gerais para a elaboração do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil para implantação do “Centro de Distribuição”, com uma 

área total de 42.389,69 m² e área construída de 19.519,73 m², a ser construído pela empresa 

“Oxigênio Cuiabá LTDA”.  

O plano vem contribuir para a redução, segregação, acondicionamento, transporte e 

destinação final de acordo com critérios técnicos e de procedimentos de boas práticas no 

canteiro de obra. 

Portanto, a elaboração, o gerenciamento de resíduos e a reutilização estrutural de 

resíduos passam a ter importância não apenas ambiental, mas também legal. 

Em Várzea Grande, obedecendo ao disposto na resolução CONAMA 307/02, a qual 

obriga as prefeituras a darem atenção especial à questão dos resíduos sólidos, e Resolução 

CONSEMA 86/130 que define a descentralização do licenciamento ambiental para o 

Município, o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil passou a ser item 

obrigatório para liberação das licenças ambientais.  

A elaboração do PGRCC deve observar, principalmente, os parâmetros determinados 

nestas duas legislações, entretanto, outras que normas que sejam pertinentes devem também 

ser consideradas. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 - OBJETIVOS GERAL 

 

Prover diretrizes aos geradores para a elaboração do PGRCC, contribuindo para a 

redução da geração de resíduos de construção civil na cidade de Várzea Grande, orientando a 

caracterização, segregação, acondicionamento, transporte e destinação final.  
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3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para atingir o objetivo geral devem ser seguidos os seguintes objetivos específicos: 

- Analisar a quantidade de resíduos gerada pela obra a ser implantada comparando-os com 

referências nacionais e internacionais; 

- Avaliar a eficiência do programa de gerenciamento de resíduos implantado; 

- Analisar financeiramente os resultados da implementação do programa; 

- Prover de disposição final adequada ambientalmente. 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR 

Proprietário: 

Oxigênio Cuiabá LTDA 

CNPJ: 01.390.442/0001-54 

Endereço Comercial: Av. Miguel Sutil, Nº 14281, Bairro Jardim Primavera no município de 

Cuiabá-MT. 

Responsável Técnico: 

Engenheiro Ambiental 
Denner Diego Silva de Figueiredo  
CREA: MT 027093 
 
Tipo do Empreendimento:  

 

Comercial – Centro de Distribuição 

 

Propriedade:  

Privada 

 

Prazo de execução da obra: 

12 meses 

 

Área do terreno: 

42.389,69 m² 



 6

 
5. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PGRCC 

 

Autor do PGRCC: 

Denner Diego Silva de Figueiredo 

Engenheiro Ambiental 

CREA: MT 027093 
 
Endereço: Avenida Couto Magalhães, nº 922, Bairro Centro, Várzea Grande – MT. 

 
 
6. EQUIPE DE TRABALHO DO PGRCC 

 

Responsável pelo empreendimento:  

Oxigênio Cuiabá LTDA 

CNPJ: 01.390.442/0001-54 

Endereço: Av. Miguel Sutil, Nº 14281, Bairro Jardim Primavera no município de Cuiabá-MT. 

 

Empresa construtora: 

Oxigênio Cuiabá LTDA 

CNPJ: 03.833.589/0001-05 

 

Responsável técnico pela autoria do PGRCC:  

Denner Diego Silva de Figueiredo 

Engenheiro Ambiental 

CREA: MT 027093 
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7. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Construção de Centro de Distribuição com área total de 42.389,69 m² e área construída de 

19.519,73 m². Segue quadro de áreas do empreendimento. 

 

EDIFICAÇÃO ÁREA (m²) 

CALPÃO TÉRREO 7.732,95 

GALPÃO 1º MEZANINO 1.470,74 

GALPÃO 2º MEZANINO 1.470,74 

GALPÃO 3º MEZANINO 1.470,74 

ADMINISTRAÇÃO TÉRREO 2.417,94 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 977,40 

GUARITA 153,88 

ESTACIONAMENTO 3.825,34 

TOTAL CONSTRUÍDO 19.519,73 

COEFICIENTE OCUPADO 0,33 

COEFICIENTE APROVEITAMENTO 0,46 

ÁREA PERMEÁVEL 18.583,01 

CIRCULAÇÃO VEÍCULOS 
PAVIMENTADA 8.991,80 

ÁREA DO TERRENO 42.389,69 

 

LOCALIZAÇÃO:  

 

O Centro de Distribuição estará sendo implantada no perímetro urbano de Várzea 

Grande, Av. João de Deus Bulhões s/nº, no Bairro Guarita, Várzea Grande/MT. 

 

Possui as seguintes coordenadas: 

 

S = 15°36'23" 

W = 56°08'47" 
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8. PGRCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

Para diagnosticar a geração de resíduos de construção civil nas cidades brasileiras, 

utilizam-se dados de estimativas de área construída, de quantificação de volumes por empresas 

coletoras, do monitoramento de descargas nas áreas de disposição final dos resíduos de 

construção civil. As duas primeiras estimativas permitem uma quantificação confiável e 

podem ser utilizadas em todo município que possui cadastro de construções licenciadas. 

A construção e a reforma de edificações, demolições, obras viárias, materiais de 

escavação, são origens de resíduos da construção civil. A investigação da sua origem é 

importante para a quantificação e a qualificação dos volumes gerados. O resíduo gerado em 

novas construções provém de quatro fases, a fundação, a estrutura e alvenaria, o revestimento 

e o acabamento, sendo que os resíduos devem ser diferenciados em função do tempo, da 

atividade e da quantidade gerada. 

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

desenvolvimento de um conjunto de atividades para se realizar dentro e fora do canteiro de 

obras. 

Para ser consolidado progressivamente, o método deverá registrar as atividades em 

cronograma que será implantado dentro do PGRCC, com duração máxima de 12 meses. 

 
 
8.1 - CONCEPÇÕES BÁSICAS 

 

Modelo de Gerenciamento 

A composição dos resíduos da construção civil brasileira, gerados em uma obra é, 

basicamente, constituída por argamassa, concreto e blocos de concreto, além de madeiras, 

plásticos, papel e papelão. Além destes, também, podem ser gerados resíduos classificados 

como perigosos e não inertes. 
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O tratamento de resíduos deve definir uma série de ações para reduzir a quantidade ou 

seu potencial poluidor. Considerando o entulho da construção civil, classificado como Classe 

II B - inerte (ABNT, 2004), seu tratamento está relacionado à redução da quantidade. O 

tratamento mais difundido, além da redução, é a segregação, trituração e reutilização. Por sua 

vez, a forma mais difundida de reutilização tem sido na construção de rodovias, como base ou 

sub-base e em preenchimentos não estruturais de edificações. 

A diminuição de riscos de impactos ambientais e a redução de custos na construção 

civil são fatores que tornam a reciclagem uma prática sustentável para o setor. 

A disposição final em aterros ou bota-fora de RCC não é uma opção adequada, pois 

estes resíduos possuem materiais recicláveis e ocupam grandes volumes. Esta opção é 

recomendada apenas quando os aterros sanitários não possuem material de cobertura, o que 

não é o caso da cidade de Várzea Grande. 

Em consonância com o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

proposto para o empreendimento “Centro de Distribuição” que será implantado, este deverá 

estabelecer como prioridade as seguintes metas: 

a) Quantificar todos os resíduos gerados; 

b) Codificar todos os resíduos conforme códigos de resíduos definidos pelo órgão 

ambiental; 

c) Classificar todos os resíduos gerados segundo a Norma ABNT 10.004; 

d) Implantar a coleta seletiva para todos os resíduos sólidos gerados; 

e) Enviar os resíduos passíveis de reciclagem para os destinos adequados; 

f) Encaminhar os resíduos não recicláveis para disposição final em aterro sanitário ou 

controlado, devidamente licenciado pelo órgão ambiental; 

g) Dar um destino final adequado aos resíduos perigosos, conforme diretrizes aprovadas 

pelo órgão ambiental. 

h) Avaliar a eficiência do programa de gerenciamento de resíduos implantado. 

 
8.2 - RESPONSABILIDADES 

 

 Municípios  

Elaborar Plano Integrado de Gerenciamento, que incorpore:  
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a) Programa Municipal de Gerenciamento (geradores de pequenos volumes);  

b) Projetos de Gerenciamento em obra (para aprovação dos empreendimentos dos 

geradores de grandes volumes). 

 Geradores 

Elaborar Projetos de Gerenciamento em obra (caracterizando os resíduos e indicando 

procedimentos para triagem, acondicionamento, transporte e destinação). 

A empresa é responsável pelo gerenciamento dos resíduos da construção civil, desde a 

geração até a disposição final. Na operacionalização do sistema de gerenciamento a empresa 

visa atender aos requisitos ambientais e de saúde pública, conforme legislação vigente.  

A empresa deve definir um setor específico em sua estrutura administrativa para ser 

responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos. Deve submeter à administração o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos, a ser aprovado no órgão ambiental municipal ou estadual. O 

plano deve estar compatível com recomendações definidas na Instrução Normativa 

CONAMA.  

A forma de operacionalização será de inteira responsabilidade de cada empresa, que 

poderá adotar o seu próprio modelo administrativo. 

 
8.3 - DEFINIÇÕES  

 

Resíduos da construção civil: São os provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de 

terrenos, tais como: Tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 

resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos 

de obras.  

 

Geradores: São pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por 

atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos. 

 

Transportadores: São as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte 

dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação.  
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Agregado reciclado: É o material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de 

construção que apresentem características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de 

infra-estrutura, em aterros sanitários ou outras obras de engenharia. 

 

Gerenciamento de resíduos: É o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar 

resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para 

desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em 

programas e planos.  

 

Reutilização: É o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo.  

 

Reciclagem: É o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à 

transformação.  

 

Beneficiamento: É o ato de submeter um resíduo a operações e/ou processos que tenham por 

objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como matéria-prima ou 

produto. 

 

Aterro de resíduos da construção civil: É a área onde serão empregadas técnicas de 

disposição de resíduos da construção civil Classe "A" no solo, visando a reservação de 

materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro ou posterior utilização da área, 

utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar 

danos à saúde pública e ao meio ambiente. 

 

 Áreas de destinação de resíduos: São áreas destinadas ao beneficiamento ou à disposição 

final de resíduos. 
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8.4 - CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

Classificação dos resíduos (CONAMA 307/02) 
Classificação Destinação 

Classe A - Resíduos reutilizáveis ou 
recicláveis como agregados:  

1) De construção, demolição, reformas e 
reparos de pavimentação e de outras obras de 
infra-estrutura, inclusive solos provenientes 
de terraplanagem; 

2) De construção, demolição, reformas e 
reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 
revestimento, etc...) argamassa e concreto; 

3) De processo de fabricação ou demolição 
de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 
tubos, meios-fios entre outros) produzidas no 
canteiro de obras. 

Deverão ser reutilizados ou reciclados na 
forma de agregados, ou encaminhados a áreas 
de aterro de resíduos da construção civil, 
sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura. 

 

Classe B - Resíduos recicláveis para outras 
destinações, tais como plástico, 
papel/papelão, metais, vidros, madeiras e 
gesso. 

Deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo disposto de modo a 
permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

 
Classe C - Resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/ recuperação.  

 

Deverão ser armazenados, transportados e 
destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas. 

Classe D - Resíduos perigosos oriundos do 
processo de construção, tais como tintas, 
solventes, óleos e outros, ou aqueles 
contaminados oriundos de demolição, 
reformas e reparos de clínicas radiológicas, 
instalações industriais e outros. 

Deverão ser armazenados, transportados, 
reutilizados e destinados em conformidade 
com as normas técnicas específicas. 
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8.5 - SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS  

 

Os resíduos devem ser separados de acordo com a sua classificação (A, B, C e D) e 

depositados nas áreas específicas previstas no projeto do canteiro de obras. 

A separação facilita a remoção e o encaminhamento à destinação diferenciada. 

 

Vantagem de separação de resíduos: 

- Separação na fonte garante a qualidade dos resíduos e reduz os custos de beneficiamento. 

- Diminuição dos custos de remoção dos resíduos. 

- Reciclagem de alguns materiais na própria obra, outros separados para a coleta municipal e 

para a informal (coletores de material reciclável). 

- Identificação dos pontos de desperdícios.  

- Organização no canteiro de obras.  

 

8.5.1 Triagem dos resíduos - Realizar triagem, que poderá ser feita pelo gerador na origem, 

ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes 

de resíduos estabelecidos na resolução do CONAMA. 

 

8.5.2 Acondicionamento - O gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a 

geração até a etapa de transporte, assegurando nos casos que sejam possíveis, a condição de 

reutilização e de reciclagem; 

 

8.5.3 Transporte - Deverá ser realizado de acordo com as normas vigentes para o 

transporte de resíduos;  

 

8.5.4 Destinação - Deverá ser feita de acordo com as classes a que pertencem os resíduos. 

 

8.5.5 A separação correta e a disposição final dos diferentes tipos de resíduos das obras de 

construção civil permitem sua valorização, através da reutilização, reciclagem e a redução 

dos custos. O gerenciamento dos resíduos pelo construtor, além de expressar sua 

responsabilidade ambiental e atuação correta como gerador, é economicamente vantajosa e 
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possibilita um claro avanço dos construtores em seu esforço para imprimir qualidade aos 

seus processos e produtos. 

 

8.6 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - NORMAS TÉCNICAS 

 

As normas técnicas, integradas às políticas públicas, representam importante 

instrumento para a viabilização do exercício da responsabilidade para os agentes públicos e os 

geradores de resíduos. 

Para viabilizar o manejo correto dos resíduos em áreas específicas, foram preparadas as 

seguintes normas técnicas: 

 

 Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo e triagem - 

Diretrizes para projeto, implantação e operação - NBR 15112/2004 - possibilitam o 

recebimento dos resíduos para posterior triagem e valorização. Têm importante papel na 

logística da destinação dos resíduos e poderá se licenciados para esta finalidade, processar 

resíduos para valorização e reaproveitamento. 

 

 Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, 

implantação e operação - NBR 15113/2004 - solução adequada para disposição dos 

resíduos “classe A”, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 307, considerando critérios 

para reservação dos materiais para uso futuro ou disposição adequada ao aproveitamento 

posterior da área. 

 

 Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes para projeto, 

implantação e operação - NBR 15114/2004 - possibilitam à transformação dos resíduos da 

construção classe A em agregados reciclados destinados à reinserção na atividade da 

construção. 

 

O exercício das responsabilidades pelo conjunto de agentes envolvidos na geração, 

destinação, fiscalização e controle institucional sobre os geradores e transportadores de 
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resíduos está relacionado à possibilidade da triagem e valorização dos resíduos que, por sua 

vez, será viável na medida em que haja especificação técnica para o uso de agregados 

reciclados pela atividade da construção. As normas técnicas que estabelecem as condições 

para o uso destes agregados são as seguintes: 

 

 Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Execução de camadas de 

pavimentação - Procedimentos - NBR 15115/2004. 

 Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Utilização em 

pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural - Requisitos - NBR 

15116/2004. 

9. GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

9.1 - PLANEJAMENTO 

 

Deve ser realizado a partir dos canteiros de obra, visando: Levantamento de 

informações junto às equipes de obra, identificação da quantidade de funcionários e equipes, 

área em construção, arranjo físico do canteiro de obras (distribuição de espaços, atividades, 

fluxo de resíduos e materiais e equipamentos de transporte disponíveis), os resíduos 

predominantes, empresa contratada para remoção dos resíduos e locais de destinação final dos 

resíduos.  

Os funcionários que deverão ter o conhecimento total do projeto serão definidos por 

sua função e autoridade na obra. Tais funcionários deverão motivar e supervisionar o trabalho 

de outros, para garantir a eficiência do PGRCC. 
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9.2 – CRONOGRAMA 
 
 

ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
9.2.1 – Reunião 
Inaugural 
 

 
X 

           

 
9.2.2 - 
Planejamento 
 

  
X 

          

 
9.2.3 - 
Implantação 
  

   
X 

 
X 

        

 
9.2.4 - 
Monitoramento 
 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

9.2.1 - Reunião Inaugural 

 

A ser realizada com a presença da direção técnica da empresa construtora, direção das 

obras envolvidas (incluindo mestres e encarregados administrativos) e responsáveis por 

qualidade, segurança do trabalho e suprimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        Figura 01: Imagem Ilustrativa                                                  Figura 02: Imagem Ilustrativa 
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Tem por objetivo:  

 

 Apresentação dos impactos ambientais provocados pela ausência do gerenciamento dos 

resíduos da construção e demolição na obra; 

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

gerenciamento integrado desses resíduos e quais são suas implicações para o setor da 

construção civil;  

 Esclarecer quais serão as implicações no dia-a-dia das obras decorrentes da implantação de 

uma metodologia de gerenciamento de resíduos. 

 
 
9.2.2 - Planejamento 

 

A ser realizado a partir dos canteiros de obra, visando: 

 

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

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

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

transporte disponíveis), os resíduos predominantes, empresa contratada para remoção dos 

resíduos, locais de destinação dos resíduos utilizados pela obra/coletor; 

 Preparação e apresentação de proposta para aquisição e distribuição de dispositivos de 

coleta e sinalização do canteiro de obras, considerando as observações feitas por mestres e 

encarregadas; 

 Definição dos responsáveis pela coleta dos resíduos nos locais de acondicionamento inicial 

e transferência para armazenamento final;  

 Qualificação dos coletores; 

 Definição dos locais para a destinação dos resíduos e cadastramento dos destinatários; 

 Elaboração de rotina para o registro da destinação dos resíduos; 

 Verificação das possibilidades de reciclagem e aproveitamento dos resíduos, notadamente 

os de alvenaria, concreto e cerâmico;  
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 Prévia caracterização dos resíduos que poderão ser gerados durante a obra com base em 

memoriais descritivos, orçamentos e projetos. Nesta fase, a área de suprimentos deve 

cumprir o papel fundamental de levantar informações sobre os fornecedores de insumos e 

serviços com possibilidade de identificar providências para reduzir ao máximo o volume 

de resíduos (caso das embalagens) e desenvolver soluções compromissadas de destinação 

dos resíduos preferencialmente preestabelecidos nos respectivos contratos. 

 

9.2.3 - Implantação  

 

Iniciada imediatamente após a aquisição e distribuição de todos os dispositivos de 

coleta e respectivos acessórios, por meio do treinamento de todos os operários no canteiro, 

com ênfase na instrução para o adequado manejo dos resíduos, visando, principalmente, sua 

completa triagem.  

Envolve também a implantação de controles administrativos, com treinamento dos 

responsáveis pelo controle da documentação relativa ao registro da destinação dos resíduos.  

 

9.2.4 - Monitoramento 

 

Avaliar o desempenho da obra, por meio de fichas de controle e relatórios periódicos, 

em relação à limpeza, triagem e destinação compromissada dos resíduos. Isso deverá servir 

como referência para a direção da obra atuar na correção dos desvios observados, tanto nos 

aspectos da gestão interna dos resíduos (canteiro de obra) como da gestão externa (remoção e 

destinação).  

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

empreiteiros e operários ou diante de insuficiências detectadas nas avaliações. 

 

9.3 - GESTÃO NO CANTEIRO DE OBRAS 

 

A questão do gerenciamento de resíduos está intimamente associada ao problema do 

desperdício de materiais e mão-de-obra na execução do empreendimento. A preocupação 
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expressa, inclusive na Resolução CONAMA Nº 307, com a não-geração dos resíduos deve 

estar presente na implantação e consolidação do programa de gestão de resíduos. 

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

projetos e sistemas construtivos racionalizados e também por práticas de gestão da qualidade 

já consolidadas. 

A gestão nos canteiros contribui muito para não gerar resíduos, considerando que: 

 

 I - O canteiro fica mais organizado e mais limpo; 

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

 III - Haverá possibilidade de reaproveitamento de resíduos antes de descartá-los; 

 IV - Serão quantificados e qualificados os resíduos descartados, possibilitando a 

identificação de possíveis focos de desperdício de materiais. 

 

Os aspectos considerados na gestão de resíduos abordados a seguir dizem respeito à 

organização do canteiro e aos dispositivos e acessórios indicados para viabilizar a coleta 

diferenciada e a limpeza da obra. No que se refere ao fluxo dos resíduos no interior da obra, 

são descritas condições para o acondicionamento inicial, o transporte interno e o 

acondicionamento final. Há considerações gerais sobre a possibilidade de reutilização ou 

reciclagem dos resíduos dentro dos próprios canteiros. Finalmente, são sugeridas condições 

contratuais específicas para que empreiteiros e fornecedores, de um modo geral, formalizem o 

compromisso de cumprimento dos procedimentos propostos. 

 

 
9.3.1 - Organização do canteiro 

 

Há uma profunda correlação entre os fluxos e os estoques de materiais em canteiro e o 

evento da geração de resíduos. Por conta disso é importante observar: 

 

 Acondicionamento adequado dos materiais 
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É extremamente importante a correta estocagem dos diversos materiais, obedecendo a 

critérios básicos de: 

 I - Classificação; 

 II - Freqüência de utilização; 

 III - Empilhamento máximo; 

 IV - Distanciamento entre as fileiras; 

 V - Alinhamento das pilhas; 

 VI - Distanciamento do solo; 

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

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

pela simples fricção); 

 VIII - Preservação da limpeza e proteção contra a umidade do local (objetivando 

principalmente a conservação dos ensacados). 

A boa organização dos espaços para estocagem dos materiais facilita a verificação, o 

controle dos estoques e aperfeiçoa a utilização dos insumos. Mesmo em espaços exíguos, é 

possível realizar um acondicionamento adequado de materiais, respeitando critérios de: 

 

 I - Intensidade da utilização; 

 II - Distância entre estoque e locais de consumo; 

 III - Preservação do espaço operacional. 

Os materiais classificados para a reutilização devem obedecer aos critérios 

relacionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 03: Imagem Ilustrativa 
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A boa organização faz com que sejam evitados contínuos desperdícios na utilização e 

na aquisição dos materiais para substituição. Em alguns casos, os materiais permanecem 

espalhados pela obra e acabam sendo descartados como resíduos.  

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

almoxarifado, podendo haver “sobras” de insumos espalhadas e prestes a se transformar em 

resíduos.  

A prática de circular pela obra sistematicamente, visando localizar possíveis “sobras” 

de materiais (sacos de argamassa contendo apenas parte do conteúdo inicial, alguns blocos que 

não foram utilizados, recortes de conduítes com medida suficiente para reutilização, etc.), para 

resgatá-los de forma classificada e novamente disponibilizá-los até que se esgotem, pode gerar 

economia substancial. Isso permite reduzir a quantidade de resíduos gerados e aperfeiçoar o 

uso da mão-de-obra, uma vez que não há a necessidade de transportar resíduos para o 

acondicionamento. A redução da geração de resíduos também implica redução dos custos de 

transporte externo e destinação final. (Figuras 04 e 05) 

 
 

 

 

 

 

 

 
     Figura 04: Imagem Ilustrativa                                    Figura 05: Imagem Ilustrativa 

 

No âmbito da elaboração dos projetos de canteiro, deve ser equacionada a disposição 

dos resíduos, considerando os aspectos relativos ao acondicionamento diferenciado e a 

definição de fluxos eficientes. 
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9.3.2 - Dispositivos e acessórios 

 

Dependendo da finalidade, os seguintes dispositivos serão utilizados para o manejo 

interno dos resíduos: 

 

Quadro descritivo dos dispositivos a serem adotados. 
 

DISPOSITIVOS DESCRIÇÃO ACESSÓRIOS UTILIZADOS 

Bombonas 
 

Figura 06 

Recipiente plástico, com 
capacidade para 50 ou 100 
litros, utilizado para conter 
substâncias líquidas. 
 
Depois de lavado e extraída 
sua parte superior, poderá ser 
utilizado como dispositivo 
para coleta. 

1. Sacos de ráfia 
 
2. Sacos de lixo simples (quando 

forem dispostos resíduos 
orgânicos ou outros passíveis de 
coleta pública). 

 
3. Adesivos de sinalização 
 

Bags 

Figura 07 

 
 
Saco de ráfia reforçado, dotado 
de 4 alças e com capacidade 
para armazenamento de 1m3 

1. Suporte de madeira ou metálico. 
 
2. Plaquetas para fixação dos 

adesivos de sinalização. 
 
3. Adesivos de sinalização 

Baias 

Figura 08 

 
Geralmente construída em 
madeira, com dimensões 
diversas, adapta-se às 
necessidades de 
armazenamento do resíduo e 
ao espaço disponível em obra. 

 
1. Adesivos de sinalização 
 
2. Plaquetas para fixação dos 

adesivos de sinalização (em 
alguns casos) 

 

Caçambas 

estacionárias 

Figura 09 

 
Recipiente metálico com 
capacidade volumétrica de 3, 4 
e 6m3 

 
Recomendável o uso de dispositivo 
de cobertura, quando disposta em via 
pública. 
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      Figura 06 - Bombona                                          Figura 07 - Bag’s 

  
              Figura 08 - Baias                                                    Fig. 09 - Caçamba estacionária 

 
9.4 - LIMPEZA - ASPECTOS GERAIS 

 

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

realização simultânea da coleta e triagem e também à varrição dos ambientes.  

A limpeza preferencialmente deve ser executada pelo próprio operário que gerar o 

resíduo.  

Há a necessidade de dispor com agilidade os resíduos nos locais indicados para 

acondicionamento, evitando comprometimento da limpeza e da organização da obra, 

decorrentes da dispersão dos resíduos.  
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Quanto maior for à freqüência e menor a área-objeto da limpeza, melhor será o 

resultado final, com redução do desperdício de materiais e ferramentas de trabalho, melhoria 

da segurança na obra e aumento da produtividade dos operários. Um exemplo:  

“É melhor fazer a limpeza por ambiente do que fazê-la por pavimento”. 

 

9.4.1 - Fluxo dos resíduos 

 

Devem ser estabelecidas condições específicas para acondicionamento inicial, 

transporte interno e acondicionamento final de cada resíduo identificado e coletado.  

 

 ACONDICIONAMENTO INICIAL 

 

Deverá acontecer o mais próximo possível dos locais de geração dos resíduos, 

dispondo-os de forma compatível com seu volume e preservando a boa organização dos 

espaços nos diversos setores da obra. Em alguns casos, os resíduos deverão ser coletados e 

levados diretamente para os locais de acondicionamento final. 

 

TIPO DE RESIDUO ACONDICIONAMENTO INICIAL 
Blocos de concreto, blocos cerâmicos, 

argamassas, outros componentes cerâmicos, 
concreto, tijolos e assemelhados. 

 

Em pilhas formadas próximas aos locais de 
geração, nos respectivos pavimentos. 

 
Madeira 

Em bombonas sinalizadas e revestidas 
internamente por saco de ráfia (pequenas peças) 

ou em pilhas formadas nas proximidades da 
própria bombona e dos dispositivos para 

transporte vertical (grandes peças). 
Plásticos (sacaria de embalagens, aparas de 

tubulações etc.) 
 

Em bombonas sinalizadas e revestidas 
internamente por sacos de ráfia. 

 
Papelão (sacos e caixas de embalagens dos 
insumos utilizados durante a obra) e papéis 

(escritório) 

Em bombonas sinalizadas e revestidas 
internamente com sacos de ráfia, para pequenos 

volumes. Como alternativa para grandes 
volumes: bags ou fardos. 

 
Serragem 

Em sacos de ráfia próximos aos locais de 
geração. 

 
 Em pilhas formadas próximas aos locais de 
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Gesso de revestimento, placas acartonadas e 
artefatos 

geração dos resíduos, nos respectivos 
pavimentos. 

 
 
 

Solos 
 
 

Eventualmente em pilhas e, preferencialmente, 
para imediata remoção (carregamento dos 

caminhões ou caçambas estacionárias logo após 
a remoção dos resíduos de seu local de origem). 

 

 
Telas de fachada e de proteção 

Recolher após o uso e dispor em local 
adequado. 

 
 

EPS (Poliestireno expandido) - Exemplo: 
Isopor 

Quando em pequenos pedaços, colocar em 
sacos de ráfia. 

Em placas, formar fardos. 

Resíduos perigosos presentes em embalagens 
plásticas e de metal, instrumentos de 

aplicação como pincéis, trinchas e outros 
materiais auxiliares como panos, trapos, 

estopas etc. 

Manuseio com os cuidados observados pelo 
fabricante do insumo na ficha de segurança da 
embalagem ou do elemento contaminante do 
instrumento de trabalho. Imediato transporte 

pelo usuário para o local de acondicionamento 
final. 

Restos de uniforme, botas, panos e trapos 
sem 
Contaminação por produtos químicos. 
 

 
Disposição nos bag’s para outros resíduos. 

 
 
 
 

 TRANSPORTE INTERNO 

 

Deve ser atribuição específica dos operários que se encarregarem da coleta dos 

resíduos nos locais de trabalho. Eles ficam com a responsabilidade de trocar os sacos de ráfia 

com resíduos contidos nas bombonas por sacos vazios e de transportar os sacos de ráfia com 

os resíduos até os locais de acondicionamento final. 

O transporte interno pode utilizar os meios convencionais e disponíveis: Transporte 

horizontal (carrinhos, transporte manual) ou transporte vertical (elevador de carga, condutor 

de entulho).  

As rotinas de coleta dos resíduos nos níveis dos pavimentos estabelecidos  devem estar 

ajustadas à disponibilidade dos equipamentos para transporte vertical (grua e elevador de 

carga, por exemplo).  
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O ideal é que, no planejamento da implantação do canteiro, haja preocupação 

específica com a movimentação dos resíduos para minimizar as possibilidades de formação de 

“gargalos”. Equipamentos como o condutor de entulho, por exemplo, podem propiciar 

melhores resultados, agilizando o transporte interno de resíduos de alvenaria, concreto e 

cerâmico. 

 

 ACONDICIONAMENTO FINAL 

 

Na definição do tamanho, quantidade, localização e do tipo de dispositivo a ser 

utilizado para o acondicionamento final dos resíduos deve ser considerado este conjunto de 

fatores: Volume e características físicas dos resíduos, facilitação para a coleta, controle da 

utilização dos dispositivos (especialmente quando dispostos fora do canteiro), segurança para 

os usuários e preservação da qualidade dos resíduos nas condições necessárias para a 

destinação.  

No decorrer da execução da obra as soluções para o acondicionamento final poderão 

variar, conforme quadro a seguir: 

 

 

TIPO DE RESIDUO ACONDICIONAMENTO FINAL 

 
Blocos de concreto, blocos cerâmicos, 

argamassas, outros componentes cerâmicos, 
concreto, tijolos e assemelhados. 

 

Preferencialmente em caçambas estacionárias. 

 

Madeira 

 

 
Preferencialmente em baias sinalizadas, 

podendo ser utilizadas caçambas estacionárias. 

 

Plásticos (sacaria de embalagens, aparas de 

tubulações etc.) 

 

Em bags sinalizados. 

 
Papelão (sacos e caixas de embalagens dos 
insumos utilizados durante a obra) e papéis 

(escritório) 
 

 
Em bags sinalizados ou em fardos, mantidos 

ambos em local coberto. 
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Metal (ferro, aço, fiação revestida, arames 

etc.) 

 
Em baias sinalizadas. 

 

 

Serragem 

 

 

Baia para acúmulo dos sacos contendo o 
resíduo. 

 
Gesso de revestimento, placas acartonadas e 

artefatos 

 
Em caçambas estacionárias, respeitando 

condição de segregação em relação aos resíduos 
de alvenaria e concreto 

 

 

Telas de fachada e de proteção 

 

 
Dispor em local de fácil acesso e solicitar 
imediatamente a retirada ao destinatário. 

 

 

EPS (Poliestireno expandido) - exemplo: 

Isopor 

 
Baia para acúmulo dos sacos contendo o resíduo 

ou fardos. 
 

 
Resíduos perigosos presentes em embalagens 

plásticas e de metal, instrumentos de 
aplicação como broxas, pincéis, trinchas e 

outros materiais auxiliares como panos, 
trapos, estopas etc. 

 
Em baias devidamente sinalizadas e para uso 
restrito das pessoas que, durante suas tarefas, 

manuseiam estes resíduos. 
 

Restos de uniforme, botas, panos e trapos 
sem 

contaminação por produtos químicos. 

Em bags para outros resíduos. 

 

9.4.2 - Reutilização e reciclagem dos resíduos 

 

Deve haver atenção especial sobre a possibilidade da reutilização de materiais ou 

mesmo a viabilidade econômica da reciclagem dos resíduos no canteiro, evitando sua remoção 

e destinação. 

O correto manejo dos resíduos no interior do canteiro permite a identificação de 

materiais reutilizáveis, que geram economia tanto por dispensarem a compra de novos 

materiais como por evitar sua identificação como resíduo e gerar custo de remoção.  

O quadro a seguir, menciona alguns materiais ou resíduos com possibilidade de 

reutilização e cuidados exigidos. 
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TIPOS DE 
MATERIAIS OU 

RESÍDUOS 
 

 
CUIDADOS 

REQUERIDOS 

 
PROCEDIMENTO 

 
Painéis de madeira 
provenientes da 
desforma de lajes, 
pontaletes, sarrafos. 
 

 
Retirada das peças, 
mantendo-as 
Separadas dos resíduos 
não reaproveitáveis. 

 
Manter as peças empilhadas, 
organizadas 
e disponíveis o mais próximo 
possível dos locais de 
reaproveitamento. Se o 
aproveitamento das peças não for 
próximo do local de geração, essas 
devem formar estoque sinalizado 
nos pavimentos inferiores (térreo 
ou subsolos), 
 

 
Blocos de concreto e 
cerâmico 
Parcialmente 
danificados 
 

 
Segregação imediatamente 
após a sua geração, para 
evitar descarte 

 
Formar pilhas que podem ser 
deslocadas para utilização em 
outras frentes de trabalho 

 
Solo 

Identificar eventual 
necessidade do 
aproveitamento na própria 
obra. 

Planejar execução da obra 
compatibilizando fluxo de geração 
e possibilidades de estocagem e 
reutilização. 
 

 

Em relação à reciclagem em canteiro de obras dos resíduos de alvenaria, concreto e 

cerâmicas, devem ser examinados os seguintes aspectos: 

 

a) Volume e fluxo estimado de geração; 

b) Investimento e custos para a reciclagem (Equipamento, mão-de-obra, consumo de energia 

etc.); 

c) Tipos de equipamentos disponíveis no mercado e especificações; 

d) Disponibilização de espaços para reciclagem e formação de estoque de agregados; 

e) Possíveis aplicações para os agregados reciclados na obra; 

f) Controle tecnológico sobre os agregados produzidos; 
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g) Custo dos agregados naturais; 

h) Custo da remoção dos resíduos. 

 

A decisão por reciclar resíduos em canteiro somente poderá ser tomada após o exame 

cuidadoso dos aspectos acima relacionados e uma análise da viabilidade econômica e 

financeira. 

 

9.4.3 - Remoção dos Resíduos do Canteiro 

 

A coleta dos resíduos e sua remoção do canteiro devem ser feitas de modo a conciliar 

alguns fatores, a saber: 

 

a) Compatibilização com a forma de acondicionamento final dos resíduos na obra; 

 

b) Minimização dos custos de coleta e remoção; 

 
 

c) Possibilidade de valorização dos resíduos; 

 

d) Adequação dos equipamentos utilizados para coleta e remoção aos padrões definidos em 

legislação aplicável. 

 

9.5 - DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

De acordo com a Resolução do CONAMA nº 307/02, os geradores são responsáveis 

pelo destino dos seus RC, os quais não podem ser dispostos em aterros de resíduos 

domiciliares, passeios, áreas de "bota fora", em APP - Área de Preservação Permanente 

(encostas ou córregos), lotes vagos e em áreas protegidas por lei. (Figuras 10 e 11). 
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       Figura 10: Imagem Ilustrativa                                        Figura 11: Imagem Ilustrativa 

 

A destinação inadequada provoca o entupimento e o assoreamento de cursos d'água, de 

bueiros e galerias, estando diretamente relacionado às constantes enchentes e à degradação de 

áreas urbanas, além de propiciar o desenvolvimento de vetores de doenças, já que são locais 

propícios para proliferação de roedores, animais peçonhentos e insetos transmissores de 

endemias. 

As soluções para a destinação dos resíduos devem combinar compromisso ambiental e 

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

metodologia pelos construtores. 

Os fatores determinantes na designação de soluções para a destinação dos resíduos são 

os seguintes: 

 
a) Possibilidade de reutilização ou reciclagem dos resíduos nos próprios canteiros; 

 

b) Proximidade dos destinatários para minimizar custos de deslocamento; 

 

c) Conveniência do uso de áreas especializadas para a concentração de pequenos volumes de 

resíduos mais problemáticos, visando à maior eficiência na destinação. 

 

d) Confinar, evitando dispersão. 
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e) Maximizar a utilização dos materiais para a redução dos resíduos 

 

f) Possível destinação para empresas, cooperativas ou associações de coleta seletiva que 

comercializam, reciclam ou aproveitam para aterros de áreas degradadas. 

 

g) Encaminhar para aterros licenciados para recepção de resíduos perigosos. 

 

Dentro do próprio canteiro de obras também estão projetados pontos para descarte 

desses resíduos, com reaproveitamento dos mesmos.  

Serão armazenados e separados: Plástico, metal, papel, borracha, óleos e graxas.  

Os resíduos recicláveis, tais como pregos, ferragens, latas e embalagens metálicas dos 

refeitórios, copos descartáveis, e os restos de papéis dos escritórios e papelões dos 

almoxarifados serão prensados e embalados para facilitar o transporte do material. 

Os não recicláveis como a borracha são reaproveitados para sinalização do programa 

de recuperação de áreas degradadas do canteiro de obras. Outros lixos, não reutilizáveis, como 

luvas, uniformes e os EPI’s - Equipamentos de Proteção Individual serão encaminhados para 

“bota – fora” devidamente licenciada nos órgãos ambientais competentes.   

 

Em caso de comercialização do material “bota-fora” com a empresa de terraplenagem 

responsável pelos serviços, esta deve assumir formalmente o compromisso de não depositar o 

material em APP - Área de Preservação Permanente, mesmo que temporariamente, e em caso 

de aterro de terrenos particulares deverá possuir autorização contratual do proprietário da área 

para início do transporte.  
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10. COLETA SELETIVA NO CANTEIRO DE OBRAS 

 

Figura 12. Imagem Ilustrativa de Triagem de RCC. 

 

Visando a saúde dos trabalhadores, a redução significativa dos níveis de poluição 

ambiental e desperdício de recursos naturais, a coleta seletiva torna-se uma política dentro do 

canteiro de obras.  

O trabalho de conscientização ambiental dentro do canteiro de obras será realizado 

assim que os trabalhadores ingressarem no serviço. Por meio de campanhas, serão repassadas 

instruções sobre a forma correta de descartar o lixo nos coletores de resíduos, de metal, 

plástico e papel, que serão distribuídos dentro do empreendimento, incluindo os alojamentos, 

refeitórios, paradas de ônibus, escritórios, centrais de ferragens, de concreto e área de 

vivência. 

Semanalmente todo o resíduo reciclado será recolhido por uma empresa especializada 

que fará a reciclagem do plástico, papel e metal. O metal reaproveitado será destinado às 

indústrias siderúrgicas, o papel retornará à produção de papelão e plásticos para empresas 

recicladoras estabelecidas em Cuiabá.  

Todo o material adquirido no canteiro será transformado em material de uso.  

Existem maneiras de separar o resíduo nas obras quando se tem o objetivo da 

reciclagem dos materiais, sendo alguns mais eficientes do que outros. 

Portanto, os resíduos serão separados em classes e em “baias” cujas áreas variam 

proporcionalmente à quantidade gerada.  
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Baias: Recipiente confeccionado em chapas ou placas, em madeira, metal ou tela, nas 

dimensões convenientes ao armazenamento de cada tipo de resíduo. Em alguns casos a baia é 

formada apenas por placas laterais delimitadoras e em outros casos há a necessidade de se 

criar um recipiente estilo “caixa”, sem tampa.  

A implantação das “baias” de armazenamento de resíduos estará relacionada aos 

resultados “positivo ou negativo”, associado à quantidade gerada.  

 

Serão construídas baias para o recebimento de madeira, papel e plásticos.  

 

 
Figura 13: Imagem Ilustrativa das Baias - Vista frontal 

 

Em uma construção é importante colocar à disposição dos funcionários, locais 

adequados para uma coleta dos materiais de acordo com a etapa construtiva, ajudando a 

separar restos de resíduos de naturezas diferentes. Para exemplificar, durante a fase de reboco 

e de instalação elétrica de um mesmo pavimento é fundamental deixar a disposição dois locais 

para depósito dos resíduos, sendo um para argamassa e outro para conduítes, fios de cobre, 

entre outros. 

Em relação ao transporte de entulho, os tipos mais utilizados são as caçambas 

estacionárias e os caminhões poli-guindastes (Figura 14). Nos canteiros onde o transporte é 

realizado por caminhões será necessário um local para armazenar o entulho no próprio 

canteiro.  

As caçambas têm maior eficiência na separação dos materiais, pois é possível 

disponibilizar no próprio canteiro diversas caçambas, nas quais se pode especificar qual tipo 

de material se colocará em cada uma.  
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Figura 14. Transporte de caçamba estacionária padronizada. 

 

 

O entulho deve ser visto como fonte de materiais de grande utilidade para a 

construção civil. Seu uso mais tradicional, em aterros, nem sempre será o mais racional, pois 

ele serve também para substituir materiais normalmente extraídos de jazidas ou pode se 

transformar em matéria-prima para componentes de construção, de qualidade comparável aos 

materiais tradicionais. 

Deve haver planejamento e organização adequados para que os diversos tipos de 

entulhos sejam separados, evitando a contaminação dos materiais que serão reaproveitados 

com agentes químicos (tintas, solventes e gesso) e também prevenindo a mistura com outros 

tipos de materiais como restos de vidro, plásticos e até mesmo com pedaços de madeira. 

Ilustra-se este caso na figura 15, onde se observa um entulho misturado, o que dificultará o seu 

reaproveitamento. 
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Figura. 15. Entulho depositado incorretamente (misturado). 

 
 
10.1 - GERAÇÃO DO ENTULHO NO CANTERIO DE OBRAS  

 

A geração de resíduos durante a fase de construção é decorrente de perdas durante os 

processos construtivos. Alguns determinados volumes provem de erros na execução, onde 

componentes acabam com dimensões finais superiores as especificadas nos projetos. Neste 

caso se encontram argamassas de revestimento, ferragens, concretos e alvenarias. 

É possível minimizar tais desperdícios aperfeiçoando os projetos, selecionando melhor 

os materiais e ferramentas e qualificando a mão de obra. 

A boa organização faz com que sejam evitados sistemáticos desperdícios na utilização 

e na aquisição dos materiais para substituição. Em alguns casos, os materiais permanecem 

espalhados pela obra e acabam sendo descartados como resíduos.  

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

almoxarifado, podendo haver “sobras” de insumos espalhadas e prestes a se transformar em 

resíduos.  

A prática de circular pela obra sistematicamente, visando localizar possíveis “sobras” 

de materiais (sacos de argamassa contendo apenas parte do conteúdo inicial, alguns blocos que 

não foram utilizados, recortes de conduítes com medida suficiente para reutilização, etc.), para 

resgatá-los de forma classificada e novamente disponibilizá-los até que se esgotem, pode gerar 
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economia substancial. Isso permite reduzir a quantidade de resíduos gerados e otimizar o uso 

da mão-de-obra, uma vez que não há a necessidade de transportar resíduos para o 

acondicionamento.  

A redução na geração de resíduos também implica diminuição dos custos de transporte 

externo e destinação final. 

 
10.2 - REDUÇÃO E REUTILIZAÇÃO DE RCC 

 

A redução de resíduos caracteriza-se por envolver ações de economia, evitando o 

desperdício na utilização da matéria-prima. 

 

 Argamassa: É o resíduo gerado nos trabalhos de assentamento de tijolos, chapisco, reboco 

e emboço.  

Para que as perdas sejam minimizadas deve-se treinar a mão-de-obra para realização 

sistemática e padronizada dos serviços. O material derrubado no piso deve imediatamente 

ser levado à betoneira e reutilizado. 

 

 Areia brita saibro, fibrocimento e cerâmica: Para a redução destes resíduos deve-se 

observar cuidado no recebimento, evitando quebras ou perdas ao descarregar o 

produto. Tais materiais deverão ser armazenados próximo ao local de utilização.  

 

Cimento, cal, fibrocimento e cerâmica serão armazenados sobre palets. (Fig. 16) 

 
Figura 16. Imagem ilustrativa de sacos de cimento sobre palets. 
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 Madeira: Os cuidados no recebimento e armazenagem deverão ser observados, sendo a 

madeira afastada da umidade e do tempo, evitando sua deterioração.  

 

No início da obra a madeira deve ser estocada sobre palets e coberta com telhas de 

fibrocimento.  

 

 PVC, acrílico, vidro, gesso, tinta, impermeabilizante: Os pedidos deverão ser feitos sob 

medida para evitar a sobra de materiais. O recebimento do material deve ser realizado 

cuidadosamente, evitando-se quebras ou perdas. 

 Papéis e plásticos: Os papéis e plásticos gerados na obra são provenientes de 

embalagens e deverão ser corretamente armazenados e dispostos para reciclagem. 

 Ferro: A maior geração de resíduos de ferro em uma obra é proveniente do corte para a 

montagem das armaduras. Para reduzir ao máximo a geração deste resíduo, a matéria-

prima pode ser comprada cortada e dobrada diretamente do fabricante. Cabe ressaltar 

que esta possibilidade de pedido é viável apenas para grandes obras, pois o pedido 

mínimo é de 5 toneladas de ferro cortado e dobrado. 

 
 

11.2.1 - Reutilização dos RCC 

 

A reutilização de resíduos caracteriza-se por envolver ações que visam o 

aproveitamento sem a necessidade de descarte. Normalmente, a utilização dos resíduos está 

relacionada a funções menos nobres do que a da matéria-prima. 

 

 Resíduos de concreto: São reutilizados para preenchimentos não estruturais, 

principalmente para regularização de nível de blocos de fundação; 

 Resíduo de argamassa: Poderá ser reutilizado para preenchimento não estrutural, 

elaboração de argamassa para revestimentos (chapisco, reboco, emboço), aterro, etc. 

 Resíduos de brita, areia, saibro, tinta, impermeabilizante: As sobras passíveis de 

posterior utilização serão encaminhadas imediatamente para as baias. Os resíduos não 
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reaproveitados serão destinados de acordo com especificações da Resolução 

CONAMA n º 307/02; 

 Resíduos de cerâmica: Serão reutilizados para preenchimento não-estrutural, 

principalmente como aterro de áreas e regularização de pisos; 

 Resíduos de madeira: As peças usadas serão classificadas como reutilizáveis e não-

reutilizáveis. As peças reutilizáveis serão encaminhadas ao depósito ou baias, enquanto 

as peças não-reutilizáveis serão doadas para terceiros. Caso o volume gerado seja 

elevado, será pesquisada a viabilidade de destinação a fábricas de beneficiamento ou 

que desejassem para qualquer outra utilização; 

 Resíduos de PVC, acrílico, metais, papel, plástico: Quando possível serão 

primeiramente reutilizados na obra e posteriormente encaminhados para unidades de 

reciclagem; 

 Resíduos de fibrocimento: Serão dispostos segundo Resolução CONAMA 348/04; 

 Resíduos de vidro e gesso: Os trabalhos poderão ser terceirizados, portanto, os próprios 

fornecedores deverão recolher os resíduos, para posteriormente reutilizá-lo no processo 

industrial. 

 
 
11. IMPACTOS DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO NO AMBIENTE URBANO 

 

Cerca de 75% dos resíduos gerados pela construção civil nos municípios são oriundos 

de eventos informais (obras de construção, reformas e demolições, geralmente realizadas pelos 

próprios usuários dos imóveis).  

O poder público municipal deve exercer um papel fundamental para disciplinar o fluxo 

dos resíduos, utilizando instrumentos para regular especialmente a geração de resíduos 

provenientes dos eventos informais. 

A falta de efetividade ou, em alguns casos, a inexistência de políticas públicas que 

disciplinam e ordenam os fluxos da destinação dos resíduos da construção civil nas cidades, 

associada ao descompromisso dos geradores no manejo e destinação dos resíduos provocam os 

seguintes impactos ambientais: 
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 Degradação das áreas de manancial e de proteção permanente; 

 Proliferação de agentes transmissores de doenças; 

 Assoreamento de rios e córregos (Figura 17); 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                  

                                          Figura 17 – Imagem Ilustrativa Assoreamento 

 
 

 Obstrução dos sistemas de drenagem, tais como galerias, sarjetas, etc. 

 Ocupação de vias e logradouros públicos por resíduos, com prejuízo à circulação de 

pessoas e veículos, além da própria degradação da paisagem urbana; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18 - Depósito em logradouro público 
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 Acúmulo de resíduos que podem gerar risco por sua periculosidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 19 – Imagem ilustrativa de depósito irregular 
 

 
Diante da situação caótica de disposição dos resíduos nas cidades, o poder público 

municipal atua, freqüentemente, com medidas paliativas, realizando serviços de coleta e 

arcando com os custos do transporte. 

Portanto, as soluções para a gestão dos resíduos da construção e demolição nas cidades 

devem ser viabilizadas de um modo capaz de integrar a atuação dos seguintes agentes: 

 

 Órgão público municipal - Responsável pelo controle e fiscalização sobre o 

transporte e destinação dos resíduos; 

 

 Geradores de resíduos - Responsável pela observância dos padrões previstos na 

legislação específica no que se refere à disposição final dos resíduos, fazendo sua 

gestão interna e externa. 

 

 Transportadores - Responsável pela destinação aos locais licenciados e apresentação 

do comprovante da destinação. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação final do PGRCC com os projetos executivos finalizados deverá propor 

alternativas viáveis para a correta redução dos resíduos na obra. 

 
 
12.1 - MONITORAMENTO 

 

O acompanhamento da implantação do plano deverá ser iniciado com a mobilização do 

canteiro de obras e finalizado após limpeza geral e entrega do empreendimento pela empresa 

responsável “Oxigênio Cuiabá”. 

Para o monitoramento, será necessária a definição e aplicação do PGRCC, que será 

desenvolvido e implementado no “Centro de Distribuição”, com a colaboração dos 

funcionários da obra. 

A equipe diretamente ligada ao gerenciamento irá controlar a geração e posterior 

reutilização ou disposição dos resíduos. 

 

12.2 - ASPECTOS POSITIVOS 

 

 Redução dos custos de coleta; 

 Redução do desperdício (menor geração de resíduos); 

 Reaproveitamento dos resíduos dentro da própria obra; 

 Limpeza e organização nos canteiros; 

 Redução dos riscos de acidentes de trabalho; 

 Reprodução da implantação do programa em todas as obras; 

 Maior valorização da empresa pelos funcionários e fornecedores; 

 Certificação ambiental. 

 Cumprimento a legislação. 
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12.3 - MELHORIAS 

 

 Aumentar a conscientização das construtoras, de forma que o setor como um todo implante 

a gestão de resíduos, o que acarreta melhor imagem do setor; 

 Ampliar o envolvimento da alta administração e dos fornecedores; 

 Elaborar metodologia e materiais que possa auxiliar nos treinamentos, enfocando as 

questões de conscientização, sensibilização e questões operacionais. 

 Criar indicadores setoriais que possam ser utilizados para o planejamento das obras; 

 Incluir nos projetos a questão da racionalização para a redução da geração dos resíduos e 

especificar materiais ou sistemas que possuam melhor desempenho ambiental. 

 

Atualmente a maior dificuldade encontrada pelas empresas que incorporam em seus 

processos a gestão de resíduos está relacionada à correta destinação, solução que somente 

poderá ser encontrada se houver a efetiva participação da cadeia produtiva, envolvendo poder 

público, construtoras, incorporadoras, projetistas, transportadores, operadores de aterros, 

empresas recicladoras, fabricantes e entidades de pesquisas.  

De modo geral a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil de forma fundamentada e consciente servirá como referência a ser seguida pelas 

empresas envolvidas neste empreendimento de grande porte, visando um compromisso de 

implantação e metodologia de gestão, evidenciando avaliações satisfatórias de limpeza, 

triagem e destinação final dos resíduos.  

O empenho das equipes de produção, o comprometimento da direção da empresa e 

de seu corpo técnico, além do progressivo envolvimento de empreiteiros, fornecedores de 

insumos e prestadores de serviços em geral trará grandes benefícios ambientais aos 

moradores do entorno e redução de custos na realização da obra.  

O PGRCC deverá obrigatoriamente ser aprimorado e adequado conforme 

necessidades operacionais durante a execução da obra.  
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