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RESUMO

MANICARDI, A.M.F. Diagnóstico da geração e gerenciamento de resíduos da construção
civil em Maringá-PR. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Urbana (PEU), Departamento de Engenharia Civil (DEC), Universidade Estadual de Maringá,
Maringá, 2013.

Há uma demanda crescente por clientes na construção civil devido à globalização dos
mercados mundiais. Com isso, muitas empresas do setor passaram a adotar sistemas de
controle de qualidade e de gestão ambiental como estratégia de marketing. Todavia, verificase que muito pouco se faz em relação ao exercício da gestão, principalmente, no que tange aos
resíduos gerados durante as etapas de uma obra. Esses resíduos de diversos tipos são
chamados de entulhos, caliças ou metralhas, compostos por cacos de lajotas, pedaços de
madeira, argamassas, concretos, papelão, ferro, gesso, plásticos, e gerados em volume
considerável. Técnicas construtivas podem gerar resíduos que causam danos ao ambiente e se
tornam uma ameaça à saúde pública quando descartados em áreas de preservação
permanentes (APP), terrenos baldios, áreas de nascentes, e ambiente urbano ou rural. O
presente trabalho apresenta o diagnóstico da gestão dos resíduos de construção civil gerados
em 24 (vinte e quatro) canteiros de obra, localizados no Novo Centro na Cidade de
Maringá/PR, que empregam as mesmas tecnologias construtivas. O diagnóstico foi realizado
no próprio canteiro de obra, levando em consideração o volume de resíduos de classe A, e
também a verificação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil
(PGRCC). Os resíduos da classe A são os reutilizáveis ou recicláveis na forma de agregados,
inclusive solos provenientes de terraplanagem ou escavações. O trabalho foi desenvolvido no
período de 2010 a 2013. O resultado apresenta um índice de geração de RCC de 0,0794 a
0,1189 ton./m². Este trabalho objetivou auxiliar a administração pública e empreendedores
sobre a importância da gestão dos resíduos nos canteiros de obra.

Palavras-chave: Construção Civil; Gestão do RCC; Resíduo Sólido Classe A.
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ABSTRACT

MANICARDI, A.M.F. Diagnosis on Civil Construction Residues Generation and
Management in Maringa, PR. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Urbana (PEU), Departamento de Engenharia Civil (DEC), Universidade Estadual
de Maringá, Maringá, 2013.

Abstract: There is a growing demand of customers in the civil construction industry due to
the world market globalization. Therefore, many companies in this industry have adopted
quality control and environmental management systems as a marketing tool. However, it
appears that very little is done regarding the residues management, especially in terms of the
waste generated during the stages of a project. These residues are called work debris,
fragments of dry mortar or rubble, consisting of broken tiles, pieces of wood, mortar,
concrete, cardboard, iron, plaster, plastics and are produced in considerable quantities.
Construction techniques can generate work debris that may harm the environment and pose a
threat to public health when disposed in permanent preservation areas (APP), wastelands,
stream spring areas, and urban or rural environment. This paper presents the diagnosis of the
waste management of civil construction generated by 24 (twenty four) construction sites,
located in New Center in the City of Maringa/PR, which employed the same traditional
technologies. The diagnosis was carried out on the construction site itself, taking into account
the volume of Class A residues and also verifying the Civil Construction Residues
Management Plan (PGRCC). Class A residues are those that can either be reused or recycled
as aggregates, including soil from excavation or earth moving. The study was carried out from
2010 to 2013. Result shows a CCR generation index of 0.0794 to 0.1189 ton/m². This work
aimed to assist the public authorities as well as the entrepreneurs on the importance of
Residue Management at construction sites.

Keywords: Civil Constructions; Civil Construction Residues Management; Class A Solid
Residues.
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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, avanços significativos foram feitos na organização e gestão
administrativa empresarial, onde a crescente demanda de clientes bem como a globalização
dos mercados mundiais está entre os muitos fatores que levaram ao estabelecimento de
sistemas de controle de qualidade e gestão ambiental como uma estratégia competitiva para as
empresas (RODRIGUEZ et al., 2011).
Comparativamente a empresas de outros segmentos, a indústria da construção civil,
para Rodríguez et al. (2011), tem sido mais lenta em responder questões referentes aos
problemas ambientais e adotar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). No mundo, nos dias
de hoje a organização internacional através da International Organization for Standardization
- ISO 140001, que define o que deve ser feito para estabelecer um Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) efetivo e padrão, tem o objetivo de criar o equilíbrio entre a manutenção da
rentabilidade e a redução do impacto ambiental, é o quadro principal de referência utilizada
por empresas de construção a programar sistema de gestão em canteiro de obras.
Na construção civil é gerada uma diversidade de resíduos nos canteiros de obra,
especialmente os sólidos. Para Santos (2008), isso contribui para que os resíduos de
construção apresentem

uma composição marcada por uma alta variabilidade e

heterogeneidade, o que dificulta o processo administrativo dos órgãos públicos na deposição
ambientalmente adequada. Há vários fatores responsáveis pela geração de Resíduos da
Construção Civil (RCC) nos canteiros de obra, um dos fatores está no sistema construtivo
quando não satisfaz as condições necessárias para execução conforme planejado, outro fator
importante é a falta de compatibilidade dos projetos complementares. Para Violin et al.
(2007), o planejamento no sistema construtivo requer projetos definidos e compatibilizados,
pois as falhas de projetos e a falta de compatibilidade dos projetos complementares têm
contribuído na geração excessiva de resíduos.
O gerenciamento dos resíduos na construção civil é fundamental na contribuição para
a redução de resíduos durante a execução das obras. Para Zordan (1997), entre as ferramentas
utilizadas pela construção civil para o gerenciamento de seus resíduos sólidos, está à
reciclagem e o reuso.
A falta do planejamento na gestão dos RCC, a negligência no conjunto de operações e
ações do plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil (PIGRCC), podem
18

acelerar o processo de degradação ambiental, podendo causar consequências danosas à saúde
pública como prevê a Resolução CONAMA nº 307/2002. O descarte dos resíduos sólidos da
construção civil - RCC - nas Áreas de Preservação Permanente (APP), fundo de vales,
terrenos baldios no meio urbano e em áreas concomitantes ao perímetro urbano dos
municípios, compromete a saúde pública e o ambiente.
Outra razão preocupante é a extração da matéria-prima utilizada na construção civil,
pois, na sociedade ainda não se despertou a preocupação com relação ao impacto que esta
extração gera ao meio ambiente. Na maioria das vezes, a preocupação se relaciona apenas à
extração do material, ignorando a questão ambiental. Para John (2000), o cuidado com a
exploração dos recursos naturais leva em consideração o modelo linear de produção que, ao
final de sua vida útil (agregado ou materiais provenientes de extração), são convertidos em
resíduos, colocando em segundo plano a questão dos danos causados ao ambiente a
degradação. Para Schneider (2003), além dos impactos aliados à extração de matérias primas,
a indústria da construção civil origina uma significativa massa de resíduos urbanos
igualmente responsáveis por impactos ambientais e sanitários.
A geração dos resíduos provenientes dos canteiros de obra de construção, reformas e
demolições, são muitas vezes dispensadas em regiões próximas aos centros urbanos. Para
Pinto (1999), praticamente em todas as atividades no setor da construção civil, são gerados
entulhos, que muitas vezes transforma-se em conflitos entre moradores, órgão público e
empresas responsáveis pelo descarte. Para Pinto (1999), as prefeituras têm adotado formas de
gerenciar os resíduos gerados em seus municípios com alternativas custosas que não
produzem efeitos preventivos, transferindo o problema para outras áreas as quais só têm a
ineficácia da gestão corretiva. Muitas vezes ações espontâneas pelos municípios, comumente
utilizadas para esconder da disposição correta dos RCC, vem gerando atitudes incorretas,
demandada de ações custosas e repetitivas que não sanam o problema (DELONGUI et al.,
2011).
Os RCC devem ser dispostos em áreas apropriadas e licenciadas, segundo as técnicas
desenvolvidas e indicadas no instrumento do plano municipal de gestão dos resíduos. Para
Pinto (2005), é possível uma disposição adequada dos RCC, basta que se tenha
conscientização da possibilidade da degradação ambiental causada por esses resíduos e,
juntamente com os órgãos gestores e iniciativa privada, faça-se valer o que determina a
legislação vigente.
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Há possibilidade de a disposição ser realizada em solo ou em qualquer outra área, que
deverá ser licenciada para armazenagem temporária dos RCC, mantendo a reserva do material
para uso futuro e/ou como aterro. Segundo a Resolução CONAMA nº 448/2012 isso é
possível sem causar danos à saúde pública e no ambiente urbano ou rural.
Para Pinto (2005), na gestão dos resíduos da construção civil RCC, em canteiros de
obra ou no setor, alguns princípios que orientam a formação do plano de gerenciamento
desses resíduos, por exemplo, facilitar a ação do conjunto dos agentes envolvidos, disciplinar
a ação institucionalizando atividades e fluxos e incentivar sua adesão, tornando vantajosos os
novos procedimentos.
Na cidade de Maringá a Prefeitura do Município, possui o plano de gerenciamento de
resíduos sólidos e da construção civil regulamentado pelo Decreto Municipal nº 2000/2011, o
qual estabelece as diretrizes e referencia para a elaboração do PGRCC nos canteiros de obra,
além do cadastramento das empresas geradoras de RCC de grande e médio porte pelo sistema
online. Dentro deste contexto, este trabalho apresenta um diagnóstico da gestão dos RCC´s
em 24 (vinte e quatro) canteiros de obra localizados na região do Novo Centro da Cidade de
Maringá.

1.1 JUSTIFICATIVA

Com o considerável crescimento no setor da construção civil em Maringá-PR nos
últimos anos principalmente na região denominada de Novo Centro de Maringá, têm-se
gerado grande quantidade de resíduos provenientes desta atividade, estes resíduos podem
estar contribuindo no impacto ambiental em diversas localidades no município em áreas de
preservação permanente, terreno baldio e fundo de vales. Este trabalho justifica-se pela
necessidade de planos de gerenciamento dos resíduos sólidos nos canteiros de obra, no intuito
de minimizar e prevenir o impacto no ambiente urbano e rural.
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), os geradores de resíduos e o órgão
público têm responsabilidades sobre o gerenciamento destes resíduos.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Diagnosticar a geração e gerenciamento de resíduos da construção civil em canteiros
de obra localizados no Novo Centro, da Cidade de Maringá.

1.2.2 Objetivos Específicos
• Avaliar o manejo dos RCC em 24 (vinte e quatro) canteiros de obra localizados na
região citada anteriormente;
• Avaliar o manejo para com os RCC de Classe Ano Estudo de Caso “Canteiro de
Obra 1”, localizado nos lotes 03 e 04 pertencentes da quadra nº 51-A/11/12 da mesma região
citado anteriormente;
• Quantificar o volume coletado dos RCC de Classe A no estudo de caso “Canteiro de
Obra1”;
• Obter o volume anual RCC de Classe A da empresa coletora dos Canteiros de Obras
2, 3, 4, 5 e 6 no período de 2008 a 2013, da mesma região do estudo.
• Estimar o volume de RCC de Classe A e o diagnóstico do índice de geração em 24
canteiros de obra que fazem parte deste estudo, localizados na mesma região;
• Analisar a adoção do plano de gerenciamento de RCC (PGRCC) nos 24 canteiros de
obra do estudo.

1.3 METODOLOGIA

Para realização desse estudo, o diagnóstico da gestão dos RCC em canteiros de obra,
utilizou-se como base da pesquisa o método indireto descrito por Ângulo et al. (2011) com
adaptações. O método quantifica a geração de RCD por meio direto e indireto. A geração dos
resíduos foi advinda dos agentes informais (reformas) e formais (construções) em município
localizado na região Noroeste do Estado de São Paulo. Os agentes informais e formais foram
classificados em três tipos de geradores: empresa formal de construção, empresas legalizadas,
responsáveis pela geração de grandes volumes acima de 3m³; Agente informal de pessoas que
21

realizam reformas ou ampliações em residências legalizadas que geram grande volume de
resíduos acima de 3m³ e Agentes informais de pessoas que realizam pequenas reformas ou
ampliações em residências legalizadas que geram pequenos volumes abaixo de 3 m³, neste
caso, foi adotado pelos prestadores de serviço de coleta o volume das caçambas de 3 m³. Citase que não foram identificados empresas de demolição operando no município. O método do
tipo direto identificou a geração advinda de agentes informais e formais nos pontos de
disposição final dos RCD em diferentes regiões do município (o estudo foi feito em 15
regiões localizadas na área do município estudado), que se empregou o conceito de balanço de
massa. No método do tipo indireto, considerou a área construída das edificações em
construção durante 3 (três) anos de 2007 a 2009, em função dos alvarás emitidos pela
Prefeitura do Município, e a quantificação dos RCC´s em massa, foi considerado ao longo do
período mensalmente, por um índice de geração de RCD, por unidade de medida de área
quadrada construída. Índice de geração de RCC considerado no estudo de Angulo et al.
(2011), foi de 0,150 t RCD/m² construído, obtido por Pinto (1999).
O diagnóstico da geração e o gerenciamento de RCC em 24 canteiros de obra foi
desenvolvido na região denominada Novo Centro de Maringá, estabelecida pela Lei
Complementar 379/2001 que abrange uma área total de 206.600 m2 na Cidade de Maringá.
A coleta de dados, entrevista estruturada e informações, foram realizadas através de
registro fotográfico e visitação em canteiro de obras. Foram ao todo selecionados 24 canteiros
de obra no Novo Centro de Maringá. O estudo de caso refere-se ao canteiro de obra 1. Neste
canteiro foram coletados os RCC mensalmente entre o período de maio de 2010 a agosto de
2013. Por meio da utilização da observação direta da triagem dos RCC, e através dos
comprovantes de controle de coleta do RCC quantificou-se o volume de RCC durante esse
período. No Canteiro de Obra 1 (Estudo de Caso) quantificou-se o volume de RCC de Classe
A no período de maio de 2010 até agosto de 2013. Nos Canteiros de Obra denominados de 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 obteve-se o volume anual de RCC de Classe A, junto a empresa
coletora no período de 2010 a 2013. Nos 13 (treze) canteiros de obra restantes, estimou-se o
volume de RCC de Classe A através do índice de geração encontrado neste trabalho até o
final da obra. Os 24 (vinte e quatro) canteiros de obra selecionados são pertencentes a região
de estudo no Novo Centro, verificou-se a adoção do PGRCC.
A avaliação foi sistematizada em relação à triagem, acondicionamento do resíduo no
ambiente dos canteiros de obra, tipo de coleta, tipo de transporte e destino final. O diagnóstico
foi realizado em relação ao volume de RCC gerado nos períodos de 2010 a 2013.
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A estrutura utilizada na fundamentação teórica do trabalho está representada na figura
1.
Figura 1 - Fluxograma da Estrutura da Fundamentação Teórica do Trabalho
GESTÃO DO RCC NO
CANTEIRO DE OBRA

GERAÇÃO

PGRCC

IMPACTO

RESÍDUO E REJEITO

CARACTERIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

PERIGOSO

NÃO
PERIGOSO

ELEMENTOS DO PGRCC

TRIAGEM OU SEGREGAÇÃO
ACONDICIONAMENTO

COLETA

USO
RECICLÁVEIS
REUTILIZÁVEIS

CRONOGRAMA

TREINAMENTOS

AÇÕES

TRANSPORTE

DESTINO FINAL

Fonte: Resolução CONAMA nº 307 / 2002 com adaptações.

O método indireto adaptado de Angulo et al. (2011) subsidiou o estudo de caso
“Canteiro de Obra 1” representado no fluxograma figura 2.
O fluxograma da figura 2, foi dividido em duas etapas, sendo: 1ª etapa (geração) a
qual refere-se a obtenção do volume de RCC de Classe A no período de maio de 2010 até
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agosto de 2013; 2ª etapa (gestão) verificou-se o processo do plano de gerenciamento dos RCC
nos 24 (vinte e quatro) canteiros de obra deste estudo.

Figura 2 - Fluxograma do Método Aplicado no Estudo
GERAÇÃO DO RCC

Estimativa de Geração do RCC

Mapeamento da Área (Novo Centro)

Coleta de informações no canteiro de
obras

Localização dos Canteiros de obra

Cadastro dos Canteiros de obra na
Região do Novo Centro

GESTÃO DO RCC

Plano de Gerenciamento do RCC

Responsabilidade

Triagem

Acondicionamento

Coleta

Transporte

Destino Final

Resultados
Fonte: Karpinsk et al., (2009) com adaptação.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 GERAÇÃO E IMPACTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Além dos impactos aliados à extração de matérias primas, a indústria da construção
civil origina uma significativa massa de resíduos urbanos igualmente responsáveis por
impactos ambientais e sanitários (SCHNEIDER, 2003).
Há tempos já existe a preocupação com a questão da minimização eficaz e eficiente na
geração dos resíduos no âmbito da construção civil, é visto por algum tempo como
preocupante e desafiadora (SKOYLES ER 1976 apud LU WS, YUAN HP 2012).
Para Yuan (2009), uma quantidade de resíduos de Construção e Demolição é gerada
no setor, estima-se 136 milhões de toneladas de resíduos de construção e demolição em 1996,
sendo 48% de demolições, onde, 44% são regenerados no Reino Unido, os 70 milhões
restantes de resíduos de RCD´s acabam como rejeitos. A taxa de desperdício de RCC no
Reino Unido é em torno de 10% a 15%, o que é considerada uma alta taxa. Na Austrália, são
destinados para o aterro anualmente cerca de uma tonelada de resíduos por pessoa, dentre
estes resíduos foi estimado uma quantidade de 16 a 40% de RCD (YUAN apud REDDROP e
TYAN, 1997).
Em Hong Kong no período de 1993 a 2004 a geração de RCD duplicou e só no ano de
2004, atingiu 20 milhões de toneladas (YUAN apud POON, 2007). Alguns estudos no Brasil
foram realizados visando estimar esta geração de RCC a partir de construções verticalizadas
por unidade de área m², variando de 0,050 e 0,150 t/m², Angulo (2011 apud PINTO, 1999;
SOUZA et al., 2004).
Para Angulo (2011), a Resolução CONAMA nº 307 / 2002, motivou a implantação de
planos de gerenciamento. Dados do IBGE (2011) apontam que o Brasil possui entorno de
5.565 municípios, e somente alguns implantaram planos de gerenciamento de resíduos.
Aproximadamente 4,5% dos RCC gerados no setor da construção civil nestes municípios são
reciclados pelas usinas de reciclagem, onde sua capacidade máxima de operação está
comprometida. Uma das dificuldades da implantação do Plano de Gerenciamento dos
Resíduos é falta de recursos financeiros e corpo técnico qualificado capaz de diagnosticar a
implantação e fiscalização (ÂNGULO, 2011 apud MIRANDA, ANGULO; CARELI, 2009).
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Nos municípios Brasileiros em canteiros de obra, é gerada uma quantidade variada de
resíduos sólidos (SANTOS, 2008). Os resíduos sólidos gerados pela indústria da construção
civil no Brasil, entre 1995 e 1997 em cinco cidades do interior de São Paulo, indicam que
variava entre 54% e 70% dos Resíduos Sólidos Urbanos (PINTO, 1999).
Para Paliari (1999), os resíduos da construção e demolição (RCD) no período de 1990,
na cidade de São Paulo, eram jogados em localidades urbano-rurais e a quantidade de RCC
gerada no canteiro de obra chegavam próximos de 200 quilos (kg) por metro quadrado (m²
construído). O índice de geração ou taxa de geração de resíduos na construção civil para Pinto
(1999) chega à ordem de 0,050 a 0,150 ton./m² (tonelada por metros quadrado construído).
Angulo et al. (2004) afirmam que o agregado RCD de Classe A tem densidade
variando entre 1,9 a 2,5 ton./m³, são compostos predominantes por cerâmicas e partículas
cimentícias. Outros estudos sobre a densidade (massa unitária) de RCD ou RCC mostram a
geração de resíduos de Classe A, entre 1,28 ton./m3 e 1,36 ton./m³ considerado em estado
solto (TESSARO et al., 2012; CARNEIRO, 2004). A tabela 1 mostra a composição
gravimétrica e a classificação do RCD segundo a Resolução CONAMA nº 307/2002 e a de nº
431/2011.
Tabela 1 - Composição gravimétrica e classificação do RCD
MATERIAL
%
CLASSE
Argamassa e Concreto
32
Material Cerâmico
31
A
Solo Natural
25
Madeira
4
Metal
2,5
Plástico / PVC
2,2
B
Papel / Papelão
0,3
Vidro
1
Gesso
1
Material Orgânico
1
Fonte: Resolução CONAMA de nº 307/2002 e nº 431/2011, adaptado.

% POR CLASSE
88

11

1

Pesquisas estimam que o lixo resultante da construção, manutenção e demolição de
casas e edifícios, representam cerca de 40% a 60% do resíduo sólido urbano das grandes
cidades (PINTO, 2005). Para Angelis Neto et al. (2006), os resíduos provenientes de
construções, demolições e reforma, representam aproximadamente 50% da média de todo o
resíduo gerado no município. Tessaro et al. (2012), Angulo et al. (2011) e Carneiro (2004)
afirmam que as características dos RCC são pertencentes aos da Classe A, conforme as
resoluções do CONAMA de nº 307/2002; nº 348/2004; nº 431/2011 e apresentado na Tabela
2.
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Tabela 2 - Estudos relacionados a pesos específicos e massa unitária de RCC
Autor

Peso específico e massa unitária

Características físicas

Tessaro et al. (2012)

1,28 (ton. / m³)

Massa unitária solta

Angulo et al. (2011)

1,9 a 2,5 g/m³

Peso específico do agregado

1,36 ton/m³

Massa unitária

Carneiro (2004)
Fonte: Adaptado pelo autor (2013).

Nos últimos anos há um significativo aumento na geração dos RCC na indústria da
construção civil brasileira, devido ao desenvolvimento urbano acelerado, que está diretamente
vinculado ao impulso econômico e à facilidade de aquisição de bens imóveis ou construção de
edificações por meio de financiamentos.
Perdas e desperdícios de materiais acontecem em cada uma das etapas de uma obra, e
de acordo com Espinelli (2005), estas perdas e desperdícios acontecem tanto na sua
concepção quanto na execução e posterior utilização.
A Tabela 3 apresenta taxas de desperdícios de materiais na qual aparecem diferentes
resultados consideráveis entre os valores de mínimo e máximo, diferenças estas devidas às
variações entre compatibilidade de projeto, mão de obra de execução e controle de qualidade
das obras.

Tabela 3 - Taxas de desperdícios de materiais de RCC
Materiais
Concreto Usinado
Aço
Blocos e Tijolos
Placas Cerâmicas
Revestimento Têxtil
Eletrodutos
Tubos p/ Sistemas Prediais
Tintas
Condutores
Gesso
Fonte: Espinelli (2005) adaptado.

Média
9
11
13
14
14
15
15
17
27
30

Taxa de Desperdício (%)
Mínimo
2
4
3
2
14
13
8
8
14
14

Máximo
23
16
48
50
14
18
56
24
35
120

Na execução de obras, a geração de RCC ocorre de duas formas distintas, há aqueles
que são descartados e saem das obras, denominados entulho e há os desperdícios que
terminam incorporando à obra. A Tabela 4 mostra a origem dos resíduos da construção civil
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(RCC), a composição e estimativa média das atividades geradoras na indústria da construção
civil.

Tabela 4 - Estimativa média de fonte geradora para municípios brasileiros
Tipo de fonte geradora de RCC
Percentual (%)
Residências Novas
20
Edificações novas (acima de 300 m²)
21
Reformas, ampliações e demolições.
59
Fonte: Tavares (2007 apud SANTOS, 2009).

A geração de RCC, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública
e Resíduos Especiais (ABELPRE) em estudos de 2009 a 2011, apresentou um acréscimo de
8,7% para as regiões de vários municípios brasileiros e no período de 2011 e 2012 houve um
aumento de 5,3%. Os dados caracterizados anteriormente são resíduos provenientes de
canteiros de obra da construção civil dispostos em logradouros públicos (ABELPRE, 2012).
Para Angulo et al. (2011), a composição média do RCD – resíduo obtido em um
estudo de caso da construção e demolição, no município e região noroeste do Estado de São
Paulo, com uma população 36.300 habitantes - apresenta uma estimativa da geração do RCC,
resultado de reformas e construções, conforme apresentado na Tabela 5.

Tabela 5 - Estimativa do RCD (t/ano ou kg/hab.ano)
Método
Indireto
(2009)
Construção (t)
2.398
Reforma (t)
5.940
Total (t)
8.348
Fonte: Angulo et al.(2011).
RCD

Método
Direto

Diferença
(em %)

2.329
10.894
13.223

-3
45
37

Método
Indireto
(três anos)
2.870
9.894
12.764

Método
Direto

Diferença
(em %)

2.329
10.894
13.223

-23
9
3

A Tabela 6 mostra a concentração de massa coletada nos períodos (2007, 2008 e 2009)
com a indicação das respectivas classes do RCD (ANGULO, 2011).

Tabela 6 - Composição do RCD (% em massa)
Classe do RCD pela CONAMA 307/2002
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Fonte: Angulo et al. (2011).

Massa (%)
91,0
9,0
0,0
0,0
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Segundo a Resolução CONAMA n° 307, 5 de julho de 2002 os municípios brasileiros
devem exigir o gerenciamento de resíduos da construção civil de seu gerador. Cabe às
prefeituras instituir o regulamento do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil
(PGRCC) e diretrizes disciplinares para os transportadores do RCC, por meio de decreto
municipal.
Na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, o Decreto nº 7.404/2010, considerando o
que dispõe a Lei Federal 9.605/98, que trata sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o sistema oficial
para apresentação das informações quanto à gestão de resíduos em suas fontes geradoras do
Município, denominado Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos através do Decreto de
nº 2000/2011.
Este Decreto estabelece as diretrizes que referencia a elaboração do PGRS o
cadastramento dos empreendedores geradores destes resíduos. No Capítulo II, parágrafo VI,
do Art. 3º do Decreto nº2000/2011 as empresas de construção civil ficam sujeitos à
elaboração do PGRS e do PGRCC nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas
pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).
Segundo a Resolução CONAMA nº 307/2002, define-se gerenciamento de resíduos
como sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar, incluindo planejamento,
responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implantar as ações
necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos (BRASIL, 2002). A
Resolução CONAMA nº 348 de 18 de agosto de 2004, considera o resíduo do amianto como
perigoso e pertencente a classe Y36; a Resolução CONAMA nº 431 de 24 de Maio de 2011, o
gesso torna-se resíduo reciclável ou recuperável, passando da Classe C para classe B onde é
possível a sua reciclagem. A Resolução CONAMA nº 237, de 19 de Dezembro de 1997,
regulamenta os aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do
Meio Ambiente (PNMA). A Resolução CONAMA nº 448/2012, estabelece novas definições à
mudança e Distrito Federal se ajustarem à nova regulamentação: área de reservação,
reutilização, licenciamento de áreas entre outros.
A Lei Federal 12.305 de 2 de agosto de 2010, institui a Política Nacional dos Resíduos
Sólidos, que trata das diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos
sólidos, ou seja, do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS), bem como os
resíduos perigosos na questão da responsabilidade dos geradores e do poder público. Pessoas
físicas e jurídicas, de direito ou privado responsáveis direta ou indiretamente pela geração dos
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resíduos sólidos, entre outras, tendem a comprometer o projeto de gerenciamento dos resíduos
da construção civil causando poluição ao meio ambiente de magnitude irreparável.
A não triagem em canteiro de obra e o descarte dos RCC podem comprometer a
qualidade dos córregos e interferir e/ou degradar as nascentes e Áreas de Preservação
Permanente como mostra a Figura 3.

Figura 3 - Descarte inadequado do RCC em área privada na região de Maringá

Fonte: Autor (2010).

Neste sentido, o atendimento às normativas e procedimentos adequados está
relacionado no PGRCC, é considerado indispensável para minimizar ou neutralizar danos no
ambiente urbano e rural, tais como: triagem ou segregação, acondicionamento, armazenagem,
no interior do canteiro de obra, coleta, transporte para o destino e disposição final.
Tecnologias inadequadas ou tradicionais (estrutura em concreto armado, paredes de
tijolos e revestimentos de argamassas), podem contribuir no impacto ambiental decorrentes da
geração de resíduos e da má disposição destes resíduos (PASQUALOTTO FILHO et al.,
2007). Contudo, em canteiros de obra a segregação do RCC, deve atender a Resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 307/2002. Os resíduos gerados no
ambiente dos canteiros de obra chamados entulho, caliça ou metralha são definidos, no art. 2º
no item I, como resíduos provenientes de construções, reformas, e demolições de obras, bem
como os resultantes da preparação e da escavação de terrenos.
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A Resolução nº 307/2002 do CONAMA orienta que os RCC não podem ser dispostos
em área de bota fora, lotes baldios, aterro sanitário e áreas protegidas por lei (Área de
Preservação Permanente, matas ciliares, encostas, corpos d’água entre outras). Na figura 4,
observa-se a disposição de resíduos sólidos provenientes da construção civil em área de
preservação permanente.

Figura 4 - Descarte do RCC em áreas de preservação permanente (APP) no meio urbano

Fonte: Autor (2011).

2.2 RESÍDUOS E REJEITOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Segundo a Norma Brasileira Registrada (NBR) de nº 10004/2004 da Associação
Brasileira das Normas Técnicas (ABNT), são definidos como resíduos,

Os resíduos nos estados sólidos ou semi sólidos, que resultam de atividades
industriais, domésticas, hospitalares, agrícolas, de serviços e varrição. Ficam
incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água,
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na
rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível (NBR, 2004).

Segundo a Lei Federal nº 12.305/2010, Política Nacional dos Resíduos Sólidos
(PNRS), todo material que não se pode reciclar ou reutilizar é considerado como sem
aproveitamento, portanto, este material fica caracterizado como rejeito.
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O Resíduo da Construção e Demolição (RCD) ou Resíduo da Construção Civil (RCC),
segundo a Resolução CONAMA nº 307/2002, são caracterizados como provenientes de
construções, reformas, reparos e demolições de obras da construção civil, tais como: tijolos,
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassas, gesso, telhas, etc., comumente chamados de entulhos de
obras, caliças ou metralha, e resíduos resultantes de preparação e de escavação de terrenos.
Segundo a Resolução CONAMA nº 348 de 18 de agosto de 2004, que altera a Resolução
CONAMA de nº 307/2002, onde os objetos e materiais que contenham amianto ou outros
produtos nocivos à saúde, passam a ser caracterizados como resíduos de Classe D.
Nas figuras 5, 6 e 7 são apresentados alguns exemplos de resíduos da construção civil
em acondicionamento ou em área de disposição.

Figura 5 - Entulhos, caracterizados como resíduos da construção civil

Fonte: Autor (2010).

Entulhos resíduos caracterizados pela Resolução nº 307/2002 do CONAMA, gerados
em canteiro de obra e diversas etapas da obra, durante a execução.
Figura 6 - Caliças, resíduos de caco de lajota cerâmica misturada com argamassas

Fonte: Autor (2010).
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As caliças são resíduos caracterizados como cacos de lajotas cerâmicos aglutinadas
com argamassa de cimento (areia e a cal), resultantes do processo de execução na etapa de
revestimento de paredes e tetos da obra.

Figura 7 - Metralhas, diversos tipo de resíduos da construção civil

Fonte: Autor (2010).

As metralhas são caracterizadas por diversos tipos de resíduos gerados em canteiro de
obra, como previsto na Resolução nº 307/2002 do CONAMA.
Para Angulo (2000), resíduos da construção e demolição são definidos como qualquer
resíduo oriundo das atividades de construção provenientes de construções novas, reformas,
demolições, da atividade da construção civil, como também de solos ou resíduos de vegetação
quando da limpeza de terrenos.

2.3 CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC)

Os resíduos sólidos da construção civil podem ser caracterizados de acordo com suas
propriedades físico-químicas, os quais terão sua aplicação definida mediante estudo analítico.
(ÂNGULO et al.,2003).
As características físicas dos resíduos de forma geral são determinadas por algumas
NBR, a exemplo, a NBR 7181/1984 estabelece a realização da Análise granulométrica; o
limite de consistência é determinado pela NBR 6459/1984; o limite de liquidez pela NBR
7180/1984; o limite de plasticidade pela NBR 6508/1984; e a massa específica dos grãos pela
NBR 9777/1987.
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As propriedades químicas são regulamentadas conforme a NBR 10006/1987:
solubilização (NBR – 10005/1987); lixiviação e no caso da massa bruta (EPA – United States
Environmental Protection Agency Method 3050-B).
O grau de periculosidade dos RCC quanto ao seu uso como subproduto são
observados os limites específicos segundo a ABNT, NBR 10004/2004. Para tanto, há a
necessidade de classificar os resíduos para facilitar os meios de coleta, transporte e destino
dos RCC.
Hendriks, Nijkerk e Koppen (2007) e Hendriks (1994) afirmam que, quando o produto
é usado novamente para seu propósito original sem haver passado por nenhum tipo de
transformação em suas características físicas, trata-se de um processo de reutilização. Quanto
ao tratamento, chamado reprocessamento de resíduos reciclável, este material passa a ser
classificado como matéria-prima secundária. Os autores evidenciam, em suas obras, a
necessidade da gestão do RCC no canteiro de obra, corroborando a importância do ciclo da
construção na produção de agregados, procedimento este que trás como um dos benefícios a
redução na extração primária (minérios).
O material, a principio que tem valor positivo e é adequado para reciclagem ou
reutilização após coleta torna-se material apto a entrar novamente no ciclo óbvio
(DORSTHORST; HENDRIKS, 2000). O tratamento é, portanto, um conjunto de
procedimentos destinados à redução e eliminação ou ao reaproveitamento dos resíduos
procedentes da construção civil.
Nas figuras 8, 9, 10, 11 e 12, é mostrado o processo de classificação dos resíduos no
canteiro de obras.

Figura 8 - Resíduos de Madeira, EPS (Isopor), Argamassas, Cerâmico e Concreto.

Fonte: Autor (2010).

34

Os resíduos apresentados na figura 9 são decorrentes das atividades desenvolvidas nos
canteiros de obra por profissionais da carpintaria, elevação de paredes, concretagem,
revestimento de emboço. De acordo com Zordan (1997), a maior contribuição de geração dos
resíduos é proveniente destas atividades.

Figura 9 - Resíduos de Aço acondicionados em Container.

Fotos: Autor (2011).

Trabalhos realizados com vergalhões de aço para confecção de armaduras (estrutura
de aço) e parte do sistema estrutural da edificação, também geram resíduos, os quais podem
ser reciclados ou reutilizados na indústria ou em outras atividades.
Este material deve ser acondicionado em Baias, Box, Container ou Caixas. A
execução das instalações hidrosanitária, elétrica, entre outras, também são geradoras de
resíduos, basicamente de PVC, PEAD e embalagens de resinas, fitas de fixação de produtos
nas embalagens, caixas de proteção de ar-condicionado entre outros, como mostra a figura 10.

Figura 10 - Resíduos de PEAD, PVC e Plásticos

Fonte: Autor (2011).
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Outros resíduos gerados no canteiro de obra são os das embalagens plásticas,
utilizadas para proteção dos materiais no transporte e armazenagem. Estes resíduos são,
geralmente, acondicionados em sacos de lonas, bags ou saco plástico, como mostra a figura
11.

Figura 11 - Resíduos de Embalagens

Fonte: Autor (2011).

Os resíduos de embalagens de papelão são acondicionados em Container, Box de ferro
ou Box de madeira para melhor coleta, como mostra a figura 12.
Figura 12 - Acondicionamento de Papéis

Fonte: Autor (2012).
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Quadro 1 - Classificação dos Resíduos Sólidos
CLASSIFICAÇÃO
DE ACORDO COM
Resíduos

O seu estado físico

Resíduos Sólidos

O seu local de produção










A sua periculosidade

A sua umidade
Resíduos Sólidos
Urbanos
A sua origem

O seu aspecto econômico
















O seu grau de
biodegrabilidade





CARACTERIZAÇÃO
Sólido
Líquido
Gasosos
Pastoso
Resíduos Urbanos:
São aqueles gerados em aglomerados
urbanos;
Resíduos Rurais:
São aqueles gerados no campo, fora dos
limites da cidade.
Classe I (Perigosos):
Apresentam risco à saúde pública ou ao
meio ambiente, caracterizando-se por ter
uma ou mais das seguintes propriedades:
Inflamabilidade; Corrosividade;
reatividade; toxicidade e patogenicidade.
Classe II (Não Perigosos):
• Classe II A – Não Inertes:
Apresentam propriedades de
biodegrabilidade,
combustibilidade ou solubilidade
em água.
• Classe II B – Inertes:
Não possuem em seus
constituintes solubilidade a
concentrações superiores aos
padrões de potabilidade de água,
exceto aspectos, cor, turbidez,
dureza e sabor.
Seco.
Molhado.
Domiciliar;
Comercial;
Público;
Serviço de saúde e hospitalar;
Serviços em terminais;
Industrial;
Entulho.
Resíduos aproveitáveis;
Resíduos para a produção de compostos
(resíduos orgânicos em geral);
Resíduos recuperáveis;
Resíduos inaproveitáveis (resíduos
inorgânicos) em (geral).
Facilmente degradáveis (matéria orgânica
putrescível; por exemplo: restos de
comida).
Moderadamente degradáveis (materiais
celulósicos, por exemplo: papel, papelão).
Dificilmente degradáveis: trapo, couro,
borracha, madeira;
Não degradáveis: vidros, plásticos, e
metais, entre outros.

Fonte: ANGELIS NETO (1999); NBR 10.004/2004.
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2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Primeiramente os resíduos sólidos são compostos de vários fatores que atuam
diretamente sobre a qualidade e quantidade dos resíduos gerados por dia (ANGELIS NETO,
1999).
Pela Lei Federal nº 12.305/2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os
resíduos são classificados quanto à origem e quanto à periculosidade, a Associação Brasileira
das Normas Técnicas (ABNT) em sua Norma Brasileira Registrada (NBR) de nº
100004/2004, classifica os resíduos sólidos, como mostra o Quadro 1.
A classificação dos resíduos da construção civil segue conforme a Resolução
CONAMA nº 307/2002, como mostra o Quadro 2.

Quadro 2 - Classificação dos Resíduos da Construção Civil
CLASSES
DESTINAÇÃO
Deverão ser utilizados 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
CLASSE A
utilização ou reciclagem futura;
Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento
CLASSE B
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
Deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
CLASSE C
técnicas específicas.
Deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
CLASSE D
as normas técnicas específicas.
Fonte: Resolução nº 307 / 2002 do CONAMA.

Os Resíduos de Classe A são: componentes cerâmicos, argamassas, concretos e outros,
como os solos.
Os Resíduos de Classe B são: plástico, papel e papelão, metal, vidro, madeira, gesso e
outros.
A Resolução CONAMA de nº 431/2011 de 24 de Maio de 2011, o gesso torna-se
resíduo reciclável ou recuperável para classe B onde é possível a sua reciclagem.

Para permitir a reciclagem do gesso, produzindo-se um material adequado com a
norma brasileira, faz-se necessária a realização de estudos específicos para
investigar seu limitador da massa unitária do gesso pela norma brasileira, pode ser
substituído por um critério de enquadramento na distribuição granulométrica do
material, como ocorre nos países com maior tradição no uso do gesso (SAVI et al.,
2013).
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Os Resíduos de Classe C são: isopor, saco de cimento, lixa, manta asfáltica, tubo de
poliuretano, massa de vidro, entre outros.
Os Resíduos de Classe D são: tinta, solvente, óleo e outros resíduos contaminados.
O fato da Resolução CONAMA nº 302/2002, não incluir os resíduos de amianto na
Classe D, trouxe como consequência a publicação de um aditivo, constituído pela Resolução
CONAMA de nº 348/2004 de 18 de agosto de 2004, que inclui o amianto na Classe D, que
considera o previsto na Convenção de Basiléia sobre Controle de Movimentos
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, promulgada pelo Decreto Federal nº
875, de 19 de julho de 1993, que prevê em seu art. 1º, item 1, alínea "a" e anexo I, o resíduo
do amianto como perigoso e pertencente à classe Y36.
A classificação dos resíduos também envolve a identificação do processo produtivo,
indicação de sua origem, descrição do processo e comparação destes constituintes com
listagens de resíduos e substâncias que promovam impacto à saúde e ao ambiente.

2.5

PLANO

INTEGRADO

DE

GERENCIAMNETO

DE

RESÍDUOS

DA

CONSTRUÇÃO CIVIL NO CANTEIRO DE OBRAS

O Plano de Gerenciamento de RCC a cargo dos grandes geradores tem como objetivo
estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente
adequados dos RCC. De acordo com a Agenda 21/2007, o conceito dos 3Rs constituem os
primeiros passos da hierarquia de objetivos que formam a estrutura de ação necessária para o
manejo ambientalmente saudável dos resíduos.
Um caminho à solução dos problemas com resíduos é indicado pelo princípio dos
3R´s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Fatores ideais na prevenção e redução de resíduos
decorrentes da extração de matéria-prima, contendo perdas e desperdícios e contribuindo para
a sustentabilidade no processo construtivo.
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos1, Lei Federal nº 12.305/2010, art. 9º
hierarquiza a ordem de prioridade a ser observada na gestão dos resíduos sólidos, as quais

1

Regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.
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são: não geração, redução da quantidade e do volume gerados, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
A figura 13 mostra a ordem de prioridade na gestão dos resíduos sólidos (GRS) a Lei
Federal nº 12.305/2010.

Figura 13- Ordem de Prioridade da Gestão de Resíduos Sólidos

Fonte: Lei Federal 12.305/2010, adaptado.

O processo de gestão de resíduo ineficiente pode afetar as características do resíduo
dificultando ou neutralizando a possibilidade de reciclagem. John e Angulo (2003) destacam,

Considerado em um processo tradicional como um estorvo ou problema, o resíduo,
especialmente se não perigoso, não é frequentemente tratado como produto. Os
processos de gestão do resíduo afetam as características dos resíduos, incluindo as
possibilidades de reciclagem. Algumas vezes, os resíduos recebem tratamentos para
facilitar o seu manuseio. Os processos de transporte e estocagem dos resíduos
gerados afetam decisivamente sua reciclabilidade (WBCSD, 1998), pois resíduos de
natureza diferente são frequentemente misturados nessa etapa, o que provoca
contaminações recíprocas (JOHN; ANGULO, 2003, p.16).

No contexto de gerenciamento eficiente e eficaz, são os fatores de ordem de prioridade
como a não geração de resíduos, redução, utilização, reciclagem, tratamento e destinação
final, que determinam a forma de processo dos resíduos em planos de gerenciamento de
resíduos. Para Pinto (2005), os princípios gerais que devem orientar a formulação dos Planos
de Gerenciamento são:
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• Facilitar a ação do conjunto dos agentes envolvidos;
• Disciplinar sua ação institucionalizando atividades e fluxos; e
• Incentivar sua adesão tornando vantajosos os novos procedimentos.
O Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PIGRS) ou Plano
Integrado de Gerenciamento do Resíduo da Construção Civil (PIGRCC) tem como objetivo
prover diretrizes aos grandes geradores com o intuito de caracterizar, quantificar, reduzir e
definir processos adequados para o tratamento dos RCC, o qual deverá, segundo o artigo 9º,
da Resolução CONAMA nº 307/2002, conter as seguintes atividades:
a) caracterização;
b) triagem ou segregação;
c) acondicionamento dos resíduos;
d) forma de coleta e transporte dos resíduos; e
e) destino final dos resíduos.
O PIGRCC é um documento que aponta e descreve os níveis das ações relativas ao
manejo dos RCC, no âmbito dos estabelecimentos de qualquer natureza, contemplando
diretrizes e seus aspectos a fim de proporcionar a saúde pública e ambiental. A lei Federal nº
12.305/ 2010 dispõe sobre os princípios, instrumentos e diretrizes relativas à gestão integrada
e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, incluindo as responsabilidades dos geradores, do
poder público e instrumentos econômicos aplicáveis. A responsabilidade do gerenciamento do
PIGRCC é delegada ao gerador nas atividades de construção, reformas, reparos, demolição,
edificação, estradas, escavação dos solos e remoção da vegetação, definidos pela Resolução nº
307/2002 do CONAMA.
As exigências contidas no documento do PIGRCC ou PGRCC, solicitadas conforme a
Lei Estadual do Paraná de nº 12.493/99, princípios, procedimentos, normas, e critérios
referentes à geração dos resíduos, regulamentada pelo Decreto nº 6.674/2001, com a
Resolução nº 313/2002 do CONAMA e 307/2002 do CONAMA, contêm os seguintes itens:
a) Informações gerais;
b) Identificação do Empreendedor;
c) Responsável técnico pela obra;
d) Responsável técnico pela elaboração do PGRCC;
e) Responsável técnico pela implantação do PGRCC;
f) Caracterização do Empreendimento;
g) Caracterização dos resíduos;
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h) Triagem dos resíduos;
i) Acondicionamento dos resíduos;
j) Transporte dos resíduos;
k) Destinação final;
l) Plano de capacitação e
m) Cronograma de implantação do PGRCC.
No Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) é essencial o
monitoramento das atividades conforme é exigido pela Prefeitura do Município.

2.6 ELEMENTOS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

Este plano deverá contemplar o PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO
DE RCC (PMG/RCC) e os PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE RCC (PG/RCC).
No primeiro caso, a elaboração, implementação e coordenação fica por conta dos
Municípios e do Distrito Federal com prazo máximo de 12 meses para a elaboração e 18
meses para a implantação.
No segundo caso, os PGRCC devem ser elaborados pelos grandes geradores no prazo
máximo de 24 meses, e devem contemplar a caracterização dos resíduos, triagem,
acondicionamento, transporte e destinação. Cada Município é responsável pela definição de
quem é pequeno gerador, conforme seus próprios critérios de classificação.

2.6.1 Manejo de Resíduos da Construção Civil

Compõem o manejo dos resíduos da construção civil os seguintes procedimentos:
• Triagem ou segregados dos resíduos;
• Acondicionamento dos resíduos;
• Coleta dos resíduos;
• Transporte dos resíduos; e
• Destino final dos resíduos.
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2.6.1.1 Triagem ou segregação de resíduos

Toda ação antrópica no ambiente, pode alterar o sistema de forma irreparável. Para
Angulo (2000), a triagem ou segregação é a etapa na qual se seleciona, dentre as inúmeras
ações humanas, aquelas que tenham um potencial de causar alterações significativas no
ambiente.
Segundo a Resolução CONAMA nº 307/2002, art. 9º Inciso II, a triagem deverá ser
realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas áreas de destinação
licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no art. 3º
desta Resolução.
O manejo dos resíduos em canteiro de obra é o ato ou efeito de separar e armazenar
em local adequado. No manejo, a triagem auxilia na classificação dos resíduos antes do
acondicionamento, os quais devem serem conformidade com sua classe e estabelecida pela
Resolução CONAMA nº 307/2002. A figura 14 demonstra o manejo dos RCC no ambiente do
canteiro de obra.

Figura 14 - Manejo dos RCC no canteiro de obra

Fonte: Autor (2011).

2.6.1.2 Acondicionamento de resíduos

O ato de acondicionar os resíduos no canteiro de obra reduz a deterioração do material
e preserva o ambiente de contaminação. Assim, os resíduos da construção civil deverão ser
armazenados ou confinados em locais apropriados de maneira a facilitar a coleta e transporte
sem que prejudique o andamento das atividades em execução das obras.
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A Resolução CONAMA nº 307/2002 estabelece, no art. 9º Inciso III, que – “o gerador
deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte,
assegurando em todos os casos em que sejam possíveis, as condições de reutilização e de
reciclagem”. A figura 15 demonstra a forma correta de acondicionamento ou confinamento.

Figura 15 - Triagem do RCC no canteiro de obra

Fonte: Autor (2011).

2.6.1.3 Coleta de Resíduos

Os resíduos deverão ser coletados de acordo com as especificações do Plano de
Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (PGRCC), através de decreto Municipal ou
Estadual com base na Lei federal.
No momento da contratação, o gerador de resíduo é caracterizado conforme o decreto
municipal, na Cidade de Maringá, a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 2000/2011,
cap. IV, art. 7º. O parágrafo 2º estabelece que, o representante legal do empreendimento
deverá apresentar, por meio de certificados de entrega, o destino final dos resíduos sólidos
declarados.
Pela Lei Federal de nº 12.305/2010, o responsável pela geração dos resíduos deverá
assinar o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR)2, disposto no Plano Integrado
2 Ministério do Meio Ambiente – Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, conferidas pela Lei nº
6938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, alterado pelo
Decreto nº 3.942, de 27 de setembro de 2001, no Art. 2º, Parágrafo único. A movimentação dos resíduos deverá
ser acompanhada de Manifesto de Transporte de Resíduos, conforme modelo e especificações detalhadas.
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Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, o qual será utilizado para o controle da destinação final
dos resíduos.
Estes resíduos poderão ser acondicionados em caçambas, Bag´s, Caixas, Container ou
Box de madeira adequados à deposição, conforme mostram as figuras 16, 17 e18.

Figura 16 - Acondicionamento em caçambas

Fonte: Autor (2011).
Figura 17 - Acondicionamento em Bag´s

Fonte: Autor (2011).
Figura 18 - Acondicionamento em Caixas

Fonte: Autor (2011).
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2.6.1.4 Transporte de Resíduos

O resíduo da construção civil gerado em cada etapa de execução da obra em canteiro
de obra deve ser classificado por classes A, B, C e D, como descrito na Resolução CONAMA
nº 307/2002. No acondicionamento o resíduo deve ficar armazenado por período temporário.
O gerador no contrato com a empresa transportadora dos resíduos deve conter o controle
quantitativo em volume na unidade de medida ou em peso na unidade de medida
acompanhado do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR).
Para o transporte dos resíduos, no momento da contratação da empresa responsável
para realização do serviço, o responsável deverá assinar o Manifesto de Transporte de
Resíduos (MTR), disposto no PGRCC, pois este será utilizado para o controle e na disposição
final dos resíduos.
O transporte do RCC deve ser realizado em conformidade com a legislação Municipal
vigente, por empresa de transporte devidamente cadastrada e licenciada pelo órgão público
responsável do Estado. No caso do Estado do Paraná, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) é
quem define o tipo de transporte.
A figura 19 mostra o sistema e o tipo de transporte do RCC dentro das conformidades
exigidas pelas normativas do Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos e Resíduos da
Construção Civil de Maringá.

Figura 19 - Tipo de Transporte do RCC

Fonte: Autor (2013).
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2.6.1.5 Destino Final de Resíduos

O destino final ambientalmente adequado inclui os seguintes componentes: a
reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e o aproveitamento energético e/ou
outras destinações conforme a Lei Federal nº 12.305/2010 Política Nacional dos Resíduos
Sólidos (PNRS), admitidas pelos órgãos: Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA),
Sistema Nacional da Vigilância Sanitária (SNVS) e Sistema Unificado de Alteração à
Sanidade Agropecuária (SUASA). Assim, o destino final deve respeitar às normas
operacionais especificas a fim de evitar danos ou risco à saúde pública e à segurança além de
minimizar impactos ambientais.
É dever dos geradores de resíduos, o objetivo prioritário de evitar a geração de
resíduos nas etapas da obra, além da redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final.
A seguir são detalhados os principais passos para destinação final dos resíduos:
• Armazenar ou acondicionar em locais apropriados de maneira a facilitar a coleta
para o transporte sem prejudicar o andamento das atividades do empreendimento;
• segregar os resíduos em conformidade com sua classe, segundo Resolução
CONAMA N° 307/2002;
• realizar coleta de acordo com as especificações do Plano de Gerenciamento dos
Resíduos da Construção Civil (PGRCC);
• identificação por classe, estimar volume ou peso a ser transportado;
• transportar em conformidade com a legislação municipal vigente, por empresa de
transporte devidamente cadastrada e licenciada pelo órgão ambiental competente
Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

2.7 USO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Há três formas de analisar o aproveitamento do RCC:

a) Recicláveis de RCC: O RCC, caracterizado como recicláveis de classe A e B
podem ser utilizados após o processo de transformação, conforme a Resolução
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CONAMA nº 307/2002, considerando as resoluções CONAMA nº 348/2004 e nº
431/2011 e a NBR 10004/2004.
b) Reutilizáveis de RCC: O RCC, quando da sua utilização ou reuso sem passar pelo
processo de transformação, deve ser classificado em consonância com a Resolução
CONAMA nº 307/2002 como proveniente da construção civil de classe A, em caso
de uso como material de aterro (armazenamento temporário) deve atender a
Resolução CONAMA nº 448/2012.
c) Rejeito de RCC: O resíduo reciclado, após uso pode ser impedido de nova
reciclagem, por falta de novas tecnologias e locais adequados para a disposição,
desta forma caracteriza-se como rejeito.
Segundo Angulo et al. (2004), na atividade da indústria da construção civil, como em
qualquer outra atividade, a reciclagem pode gerar resíduos devido ao sistema utilizado de
reciclagem, o que pode provocar rejeitos perigosos, afetando a saúde pública.

2.8

ETAPAS

DO

PLANO

DE

GERENCIAMENTO

DOS

RESÍDUOS

DA

CONSTRUÇÃO CIVIL

Para Dias e Dornelas (2007) a geração dos resíduos da construção pode estar
relacionada com o sistema e técnicas construtivas, com o planejamento, e qualidade dos
materiais empregados. A geração de resíduos é considerado dentro do próprio projeto de
execução da edificação devido a falta de compatibilidade entre eles, como também no
exercício da mão de obra devido a falta de orientação e baixa qualificação. Dentro deste
contexto as etapas do planejamento devem conter as seguintes ações:
•

fonte de geração dos resíduos;

•

caracterização do tipo de resíduos;

•

classe dos resíduos;

•

quantitativo de cada resíduo gerado; e

•

o destino final dos resíduos.

Segundo a Resolução CONAMA nº 307/2002, as etapas do Plano de Gerenciamento (PG),
estão ordenadas em relação à cadeia de responsabilidade na geração, transporte e destinação
final, que obriga a não geração, redução, reutilização e a reciclagem com tratamento e
disposição dos RCD (KARPINSKI et al., 2008).
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2.9 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CANTEIRO DE OBRAS

A educação ambiental constitui um processo informativo e formativo (Dias, 2004),
ferramenta indispensável para os trabalhadores da indústria da construção no canteiro de
obras no auxilio as mudanças de atitudes para com o ambiente de trabalho.
Para Angelis Neto et al. (2004), as atitudes antrópicas vêm modificando a qualidade
de vida em nosso planeta, comprometendo a saúde pública e o ambiente. É com educação
ambiental que podemos mudar as atitudes e comportamentos na gestão dos resíduos. A
natureza está sempre em mutação e depende das ações antrópicas, que venham a minimizar os
danos ambientais.
Para Dias (2004), são objetivos principais da educação ambiental, transformar
atitudes e competências voltadas à conservação e preservação do ambiente e proporcionar
habilidades e gestos condizentes a realidade global.

2.10 CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO
PGRCC

Na execução das etapas das obras, o PGRCC auxilia na gestão dos RCC. Para Cunha
Jr. (2005), uma das etapas do plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil é o
cronograma de implantação do PGRCC, que determina periodicamente a execução da obra e
as ações caracterizadas no planejamento como: treinamento e monitoramento, conforme
mostra o Quadro 3.
Quadro
3Planejamento das
Ações
Treinamento
Ação 1
Ação 2
...
Monitoramento

Cronograma
do
Responsável pela
etapa.
1
Nome do
X
Responsável
Nome do
Responsável
Nome do
Responsável
...
Nome do
X
Responsável

Planejamento
2

3

4

X

5

das
Ações
Meses
6
7
8
9

X

X

X

X

X
X

do
10

PGRCC
11
X

X
X

X

12

X

X

...
Nome do
Responsável
Fonte: Resolução CONAMA Nº 307/2002, adaptado.
Ação Final

X
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3 MATERIAIS E MÉTODO

Neste tópico é descrito o método utilizado para a realização do estudo de caso com
base no estudo de Angulo et al. (2011) sendo, portanto, neste tópico descritos, os passos,
cálculos e demais ferramentas quantitativas propostas pelos referidos autores.

3.1 MÉTODO

O método da quantificação do RCC subsidia-se no método indireto, desenvolvido por
Angulo et al. (2011), adaptado. No estudo foi considerada a coleta mensal de resíduo da
construção de Classe A, com a obtenção de dados ao longo dos meses, no período de maio
2010 a agosto de 2013. Através dos cálculos utilizaram-se as seguintes equações: índices de
produção de RCC (1), unidade de peso do RCC considerando a unidade do peso específico do
RCC de classe A no estado solto (2), unidade de peso do RCC coletado no período (3),a
unidade de peso médio coletado no período (4) e o índice de geração de RCC(5):

IRCC = VRCC / AC, onde:

(1)

IRCC = Índice de produção de RCC do Estudo de Caso (m³ / m²)
VRCC =

Volume RCC coletado no período de 40 meses do Estudo de Caso (m³ RCC /

período de 40 meses).

Ac = Total de Área Construída da Edificação.
RRCC = VRCC x RCC, onde:

(2)

RRCC = RCC coletado no período do Estudo de Caso (ton.).
VRCC = Volume RCC coletado no período do Estudo de Caso (m³).
50

RCC = Peso específico do RCC no estado solto adotado neste estudo foi de 1,28 (ton. / m³)
com base no estudo de caso em levantamento de campo de Tessaro et al.(2012).

WRCC = AC x ρC, onde:

(3)

WRCC = Peso do RCC coletado no período do Estudo de Caso (ton.).
AC = Área Construída do Estudo de Caso (m²).
ρC= Índice de Geração de RCC (ton. / m² construído) adotado neste estudo (0,050 a 0,150
ton. / m², ((PINTO, 1999; SOUZA et al. 2004; CARELI, 2008) apud ANGULO et al., 2011).

WmRCC = (WRCCρ 0,05 + WRCCρ 0,15) /2, onde:
C

C

(4)

WmRCC = Peso médio do RCC coletado no período do Estudo de Caso (ton.).
WRCCρC0,05= Peso do RCC (ton.) considerando o índice de geração 0,050 ton/m²
WRCCρC0,15= Peso do RCC (ton.) considerando o índice de geração 0,150 ton/m²
IgRCCA = RRCCA/AA, onde:

(5)

IgRCCA = Índice de Geração de RCC obtido no Estudo de Caso (ton. / m² construído).
RRCCA = RCC coletado no período do Estudo de Caso (ton.).
AA = Área Construída do Estudo de Caso (m²).
A presente pesquisa realizou-se através de observação direta e entrevistas estruturadas
com registro de fotos, documentos e coleta de dados. Todas essas informações são
demonstradas em forma de quadros, tabelas, e gráficas. O local estudado corresponde ao
número de 24 canteiros de obra pertencentes ao Novo Centro, na cidade de Maringá-Pr. Neste
espaço, foram observados o manejo, triagem, o acondicionamento e a coleta do RCC.
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A coleta de dados desenvolveu-se, considerando, de forma sintetizada:
a) Pesquisas documentais, registro de fotos e entrevistas estruturadas; e
b) A estimativa da coleta do RCC em volume (m³).

3.2 METODOLOGIA PARA O DIAGNÓSTICO DO RCC NO CANTEIRO DE
OBRAS

O trabalho de pesquisa fundamenta-se nas normativas da ABNT e resoluções do
CONAMA, bem como nas leis federais, estaduais e municipais, sendo aplicadas da seguinte
forma:

3.2.1 Caracterização da Geração do RCC

A caracterização dos RCC, feita através de pesquisa nos canteiros de obra do
município de Maringá no Novo Centro, compreende:
i. Classificação do RCC:
Os resíduos classificam-se em perigosos e não perigosos, de acordo com a ABNT
NBR 10004/2004;
ii. Características dos RCC nos canteiros de obra:
Nos canteiros de obra os RCC, classificam-se em relação aos impactos ambientais e
quanto a classe de acordo com a Resolução nº 307/2002, nº 348/2004 e nº 431/2011
do CONAMA;
iii. A identificação dos responsáveis pelo gerenciamento de resíduos, tal como da
existência de planos de gerenciamento de resíduos, da forma de segregação, do
local de armazenagem/acondicionamento (com a identificação da área/volume) e,
também, dá existência de empresa responsável pela coleta, transporte e destinação
final;
iv. A caracterização da coleta, transporte e destinação do RCC:
Foram caracterizados: tipos de coleta, tipo de transporte, volume transportado
diariamente e o destino do RCC.
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As informações foram levantadas com pessoas envolvidas no processo construtivo
(engenheiro, arquiteto, mestre de obra, oficiais e ajudantes). Por meio de entrevista
estruturada, conforme questionário em apêndice, com o responsável da execução da obra e o
responsável pela coleta dos RCC, o qual se observou os seguintes quesitos:
• tipo de coleta;
• tipo do transporte;
• quantidade média transportada por dia; e
• destino dos RCC.
3.2.2 Caracterização do Canteiro de obra

A caracterização do canteiro de obra foi feita quanto a:
a) localização: região a que pertence o canteiro de obra estudado e a posição
geográfica da sede;
b) número de funcionário: obtida diretamente no canteiro de obra;
c) etapa Construtiva: obtido através da verificação da etapa de obras no canteiro de
obra, incluindo as técnicas construtivas e demolições;
d) cadastro dos locais prováveis para a destinação dos Resíduos.

4 ESTUDO DE CASO

O estudo de caso foi realizado em uma região central da Cidade de Maringá no
Estado do Paraná onde havia no local uma área reservada para manobras da Rede Ferroviária,
a Estação de passageiros e os barracões de armazenagem temporária de mercadorias e grãos.

4.1 ÁREA DE ESTUDO

A área selecionada está situada na zona central da Cidade de Maringá, a figura 20,
mostra o local do antigo pátio de manobras da rede ferroviária.
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Figura 20 - Local do Antigo Pátio de Manobras da Rede Ferroviária na Zona Central

Antigo Pátio de Manobras da
RFFSA

ÁREA SELECIONADA

Fonte: Maringá (2000) adaptado pelo Autor.

Para Meneguetti (2009), o crescimento da cidade para a região norte, como a
Universidade Estadual de Maringá, sofre um impacto urbanístico (barreira física) no acesso
das vias, Avenida Herval e Avenida Duque de Caxias do centro para o norte.

Com o crescimento da cidade tendo se dado predominantemente para o norte e com
a localização de atividades geradoras de grande fluxo de tráfego, como a
Universidade Estadual de Maringá, o projeto da cidade, que se desenvolvia
inicialmente linear, passou a apresentar um grande seccionamento. Os eixos de
tráfego pesado, que deveriam ser perimetrais, passaram a bloquear as ligações nortesul da cidade que, por sua vez, concentram maiores fluxos, sobrepujando os eixos
Leste-Oeste que determinavam o partido urbanístico da cidade (MENEGUETTI,
2009, p. 145).

Contudo, a Prefeitura do Município de Maringá encontrando uma situação
desfavorável à urbanização da área optou por desenvolver outro projeto de urbanização
(MENEGUETTI, 2009).
Nesta condição urbanística, a região passa ser denominada por Zona Especial 1 - Novo
Centro, através da Lei Complementar nº 416/2001. Com a aprovação do Plano Diretor do
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Novo Centro da Cidade de Maringá, são criadas as diretrizes urbanas na região
proporcionando o uso e ocupação do solo (Figura 21) no intuito atrativo para o investimento
imobiliário (MENEGUETTI, 2009). Onde através da Lei Complementar nº 23/93, caracteriza
as diretrizes urbanas comerciáveis que conforme lei Complementar nº 30/93, cria o Plano
Diretor do Novo Centro.

Figura 21–Área de ligação (Região Central a Região Norte).

Fonte: Cia Norte do Paraná (2013).

Na área em questão, o espaço livre urbano, caracterizado como Novo Centro, da
Cidade de Maringá, figura 22, foi o motivo deste trabalho na seleção desta área para o
diagnóstico da geração e gestão dos resíduos da construção civil nos canteiros de obra.

Figura 22- Espaço livre pressionado pela expansão urbana

Fonte: (Maringá, 2003 apud Meneguetti, 2009).
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4.2 SELEÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A pesquisa selecionou esta região, devido a concentração de obras significativas de
edificações verticais com o critério de escolha considerando como critério o sistema e técnica
construtivas em estágios semelhantes com o emprego de tecnologias tradicionais (estrutura de
concreto armado, paredes de tijolos cerâmicos e revestimento de argamassa) em uma área
central da cidade, elo de desenvolvimento e adensamento, caracterizando um número de 24
(vinte e quatro) unidades de canteiros de obras em execução durante o período de 2010 a
2013. A região selecionada tem uma área de 206.600 m2, conforme descrito no Projeto
ÀGORA de idéias do Arq. Oscar Niemeyer (Grzecorczyc, 2000 apud Ferreira et al. 2013),
através da Lei Ordinária nº 3051/85 da Prefeitura do Município de Maringá.

4.3 ESTUDO DE CASO

4.3.1 Novo Centro - Local do Estudo de Caso
Dentre os vinte e quatro canteiros de obra pré-selecionados na área de estudo,
selecionou-se o canteiro de obra1 como estudo de caso. Este canteiro está localizado nos lotes
nº 3 e 4 (unificados), pertencentes a quadra de nº 51–A/11/12– do Novo Centro da Cidade de
Maringá, como mostra a figura 23.
Figura 23 - Mapa de localização dos Lotes nº 3 e 4, Canteiro de Obra1.

Local dos Lotes 3 e 4
Fonte: Maringá (2012).
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4.3.2 Gestão do RCC no Estudo de Caso

No estudo de caso, verificou-se o processo de gerenciamento de RCC na etapa de
geração, da triagem, do acondicionamento, da forma de coleta e quantidade dos resíduos.
Quanto ao destino final do RCC, não foi identificado o local de descarte no documento de
destino Manifesto de Transporte de Resíduo (MTR) ou Controle de Coleta de RCC emitido
pela empresa de coleta e transporte, como mostra a figura 24.

Figura 24– MTR - Controle de Coleta de RCC

Fonte: Autor (2013).

No diagnóstico do estudo, apontou-se como sendo causas da geração dos RCC:
procedimentos construtivos e demolições ocasionadas por erros de execução ou da falta de
compatibilidade de projetos. O início da obra se deu no mês de outubro de 2008 período das
escavações. Durante o período de outubro de 2008 a setembro de 2009, foram executadas as
escavações do subsolo. No período de outubro de 2009 a abril de 2010, iniciam-se as etapas
de execução da infraestrutura. A superestrutura inicia-se em maio de 2010 até agosto de 2012,
concomitantemente as etapas de alvenaria de elevação e revestimento em argamassa. Somente
a partir de setembro de 2012, iniciou-se o revestimento externo (assentamento das pastilhas)
na edificação, figura 25. No canteiro do estudo de caso obteve-se os dados da coleta,
transporte e destino do RCC, desde o início da obra em 2008 até agosto de 2013, os quais
referem-se a quantidade de resíduo gerados primeiramente por escavações e resíduos gerados
pela execução das etapas construtivas. A empresa da coleta e do transporte mantém em seus
arquivos os registro dos RCC desde o início da obra do canteiro em estudo. Os registros
acompanham “controle de coleta de resíduos” o MTR do RCC emitido e controlado pela
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empresa e pelo responsável da geração. A geração dos resíduos aconteceu durante os
trabalhos desenvolvidos nas seguintes etapas: escavação no solo, perfuração das estacas e dos
blocos, de preparo do concreto (cimento, areia e brita) “in loco”, de preparação das formas de
caixaria em madeira, de preparação das armaduras de ferro, de lançamento do concreto
usinado na concretagem da infraestrutura e superestrutura, do preparo das argamassas
(cimento, a cal e areia lavada) ”in loco”, de elevação de alvenaria em lajotas cerâmicas, dos
cortes nos painéis de fechamento em alvenaria, de instalação hidrosanitária (tubos e conexões
em PVC), de instalação elétrica (eletrodutos e conexões em PEAD), de revestimento de
painéis em alvenaria, de revestimento externo (assentamento das pastilhas cerâmicas), sendo a
última etapa visitada, como mostra a figura 25. No canteiro do estudo de caso a partir de maio
de 2011 à agosto 2013, coletou-se dados quali-quantitativos através de registro fotográfico,
controle de coleta de RCC e o cadastro estruturado de informações tanto da empresa coletora
como do empreendimento.

Figura 25 – Etapa até agosto de 2013 - Assentamento de pastilhas cerâmicas na parte externa da edificação

Fonte: Autor (2013).

No estudo de caso, avaliou-se a quantidade dos resíduos de classe A, sendo os resíduos
de argamassas (areia, cal e cimento), resíduos de cacos de lajotas, resíduos de concreto
(cimento, brita e areia). Os resíduos de Classe B, C e D, observou-se a forma da triagem e do
acondicionamento. A unidade de volume de RCC de Classe A, gerado no canteiro de obra 1,
foram acondicionados em caçambas metálicas por período temporário até o transporte para a
área licenciada. Os resíduos de Classe B, C e D, acondicionou-se em Box de madeira e Bag de
plástico por período temporário até serem transportados para o local licenciado pelo órgão
público. A unidade de volume de RCC de Classe A transportados para áreas licenciadas,
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obteve-se na unidade de quantidade de viagens constado nos comprovantes de coleta de
transporte (MTR). As viagens referidas no MTR, são referentes ao número de caçambas
transportadas com capacidade de 5 m³, como mostra a figura 26.

Figura 26 - Armazenagem de RCC em caçamba de volume de 5 m³

Fonte: Autor (2012).

As caçambas foram estacionadas na via pública por período temporário, segundo a
empresa de transporte, elas permanecem neste local até completar a sua capacidade, que
através do responsável pela gestão dos RCC no canteiro de obra 1, solicita a empresa coletora
que faça a retirada com destino à área de disposição de RCC de classe A, licenciada, a qual
está próxima do perímetro urbano numa distância de no máximo de 12 km da Zona Central da
Cidade de Maringá.
O transporte das caçambas, são realizados por caminhões específicos do tipo
poliguindaste, como mostra a figura 27.
Figura 27– Tipo de Equipamento Específico de Coleta de RCC por Caçambas

Fonte: Autor (2013).
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O meio de transporte utilizado pelo estudo de caso está demonstrado na figura 28.

Figura 28 – Meio de Transporte Poliguindaste para Caçambas

Fonte: Autor (2013).

Com o diagnóstico da gestão do RCC no canteiro de obra 1 do estudo de caso,
observou-se a triagem dos RCC, o acondicionamento do RCC e quantificou na unidade de
volume transportado durante as etapas de execução. O quadro 4, demonstra na unidade de
volume a quantidade de Solo retirado pela escavação nos lotes (1ª Etapa da Obra), sendo a
escavação do terreno para os 3 subsolos destinados para estacionamento dos veículos. O Solo
foi coletado mensalmente durante o período de Outubro de 2008 a Setembro de 2009.

Quadro 4 - Volume de Solo Escavado Coletado Mensalmente Durante o
Período de out/ 2008 a set/ 2009.
Mês/Ano
Out/2008
Nov/2008
Dez/2008
Jan/2009
Fev/2009
Mar/2009
Abr/2009
Mai/2009
Abr/2009
Mai/2009
Jun/2009
Jul/2009
Ago/2009
Set/2009
Total

Volume de Solo Retirado (m³)
1ª Etapa da Obra – Escavação
1125
1134
855
720
900
1350
1440
1305
1620
1575
1422
1512
397
430
15.785 (m³)

Fonte: Autor (2013).
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O volume de solo escavado nesta etapa é de 15.785 m³. O resíduo do solo escavado foi
reutilizado como aterro em diversos locais do município de Maringá.
A legislação do Município de Maringá permitia que o descarte de RCC na área de
disposição dos Resíduos Sólido Urbano (RSU).
A partir de outubro de 2010, todo volume de RCC coletado deve ser descartado ou
disposto em local determinado e regulamentado em concordância da Lei Federal nº
12.305/2010, Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, sobre o Plano Nacional de
Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010.
O Quadro 5 demonstra a quantidade mensal do RCC na Etapa 2 volume de RCC
coletado no período de maio de 2010 até agosto de 2013 do Estudo de Caso.

Quadro 5– Quantidade de RCC coletado mensalmente no período de 2010 a 2013.
Mês/Ano
Maio/2010
Junho/2010
Julho/2010
Agosto/2010
Setembro/2010
Outubro/2010
Novembro/2010
Dezembro/2010
Subtotal
Janeiro/2011
Fevereiro/2011
Março/2011
Abril/2011
Maio/2011
Junho/2011
Julho/2011
Agosto/2011
Setembro/2011
Outubro/2011
Novembro/2011
Dezembro/2011
Subtotal
Janeiro/2012
Fevereiro/2012
Março/2012
Abril/2012
Maio/2012
Junho/2012
Julho/2012
Agosto/2012
Setembro/2012
Outubro/2012
Novembro/2012
Dezembro/2012

Volume RCC
(m³/mês)
25
5
15
5
10
15
10
90
175
40
20
35
20
15
45
60
30
25
20
10
0
320
15
35
25
35
40
40
40
35
35
25
30
65

Peso RCC
(ton./mês)
32
6,40
19,2
6,4
12,8
19,2
12,8
115,2
224,0
51,2
25,6
44,8
25,6
19,2
57,6
76,8
38,4
32
25,6
12,8
0
409,6
19,2
44,8
32
44,8
51,2
51,2
51,2
44,8
44,8
32
38,4
83,2
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Subtotal
Janeiro/2013
Fevereiro/2013
Março/2013
Abril/2013
Maio/2013
Junho/2013
Julho/2013
Agosto/2013
Subtotal
Total Geral

420
15
10
40
30
40
30
20
25
210
1125

537,6
19,2
12,8
51,2
38,4
51,2
38,4
25,6
32
268,8
1440,0

Fonte: Autor (2013).

Na 2ª Etapa da obra, no canteiro de obra 1, inicia-se a coleta dos RCC, demonstrados
na Tabela 7. A tabela 7 demonstra o valor total de volume coletado dos RCC de Classe A no
período de 2010 a 2013, onde VRCC = 1.125 m³ e a quantidade em unidade de peso RRCC =
1.440 ton.

Tabela 7 – Resumo do Volume de RCC Coletado anualmente (Estudo de Caso Canteiro de Obra 1).
Período (ano)
Canteiro de Obra
(1)

Maio de 2010

2011

175 m³

320 m³

Até Agosto de
2013
420 m³
210 m³
Total de RCC transportado = 1125 m³
2012

Fonte: Autor (2013).

Através da ilustração 1, observou-se que no período de 2012, obteve-se o maior índice
de geração de RCC no Estudo de Caso. Neste período de 2012, obtiveram a implantação do
PGRCC, devido a obrigatoriedade através da legislação Lei Federal nº 12.305/2010, Política
Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos,
regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010 e o Decreto Municipal nº 2000/2011 da
implantação do PGRCC pela geradora que neste caso é a empresa responsável pelo
empreendimento. No período de maio de 2010 até dezembro de 2011, todo o resíduo de RCC
coletado, teve seu destino em localidades desconhecidas. Os RCC coletados no período de
janeiro de 2012 a agosto de 2013foram dispostos em áreas licenciadas pelo órgão público.
A ilustração 1 mostra a variação do volume de RCC coletado considerando o estudo
do caso mês a mês no período de maio de 2010aagosto de 2013.

62

Ilustração 1-Variação de Volume RCC do Estudo de Caso A, Coletado durante o Período de 40 Meses.

Fonte: Autor (2013).

Na ilustração 1, observa-se que no período do mês de dezembro de 2010, há uma
concentração elevada do volume do RCC, isto aconteceu pelo fato da empresa ter realizado
uma limpeza geral na obra, por outro lado no período de dezembro de 2011, o volume do
RCC ficou igual a zero pelo fato da paralização em período de férias de final de ano.
Para efeito de cálculo considerou-se a equação (1) para a obtenção do Índice de
Produção, conforme o volume coletado de RCC de Classe A e a Área construída da edificação
do Estudo de Caso (Canteiro de obra 1) do período de maio de 2010 a agosto de 2013 é de:
Para o cálculo do Índice de Produção, considerou-se a equação (1):

IpRCC = VRCC/A

(1)

IpRCC= 1.125,00 m³/17.788,53 m²
IpRCC = 0,0632 (m³/m²)
Para o cálculo do peso do RCC, considerou-se a equação (2):

RRCC = VRCCXRCC

(2)

RRCC = 1.125,00 m³ X 1,28 ton./m³
RRCC = 1.440,00 ton.
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Para o cálculo do índice de geração do RCC, considerou-se a equação (5):

IgRCC = RRCC/AC:

(5)

IgRCC = 1.440,00 ton./17.788,53 m²
IgRCC = 0,0809 ton./m²
A Tabela 8 mostra os resultados dos índices de produção e de geração de RCC
relacionados com os volumes de RCC coletados e cadastrados pelas empresas de coleta e
transporte dos canteiros de obra pertencentes na área de estudo localizada no Novo Centro na
Cidade de Maringá. A princípio consideraram-se neste estudo de caso 11 canteiros de obra
como amostra.

Tabela 8 – Demonstrativo do Índice de Produção e Índice de Geração dos RCC em 11 Canteiros de Obra

VRCC
Canteiro

Área
Construída (m²)

Volume
(m³)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

17788,53
16205,32
16501,04
9375,77
11347,75
21619,51
10868,89
9070,44
10615,27
10816,42
10767,91

1125,00
2129,48
1349,73
659,98
1070,05
1104,62
1080,00
562,00
930,00
1090,00
1095,00

Peso
esp.
RCC
solto
(ton./m³)

1,28

WRCC

IpRCC

IgRCC

Peso
(ton.)

(m³/m²)

Índices de Geração
(ton./m²)

1440,00
2725,73
1727,65
844,77
1369,66
1413,91
1296,00
719,36
1190,40
1395,20
1401,60

0,06324
0,1314
0,0818
0,0491
0,0943
0,0511
0,0994
0,0619
0,0876
0,1007
0,1017

0,0809
0,1682
0,1047
0,0901
0,1207
0,0654
0,1192
0,0793
0,1121
0,1290
0,1302

Fonte: Autor (2013).

A ilustração 2, o índice de geração dos 11 canteiros, sendo que o canteiro de obra nº 2
está fora dos limites considerados por Angulo et al. (2011) 0,050 a 0,150 ton./m2, assim
sendo, o volume do canteiro de obra 2 foi desprezado do estudo de caso como uma das
amostra, é provável que dados da coleta de geração e transporte de RCC com erros, desta
forma a reta de proximidade torna-se não ser confiável.
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Ilustração 2 – Intervalo de Índice de Geração dos seis canteiros de obra da tabela 10

Fonte: Autor (2013).

A ilustração 3, mostra a exclusão do volume de RCC do canteiro de obra 2, para tanto,
a reta de proximidade mostra-se confiável e determina o índice de geração das amostras.

Ilustração 3– Intervalo de Índice de Geração para as 10 amostras de canteiros de obra.

Fonte: Autor (2013).

65

A correlação dos pontos, se aproximam da reta de proximidade, cujo coeficiente de
correlação é de R² = 0,3136, próximo de 1,0, para tanto fica como a equação:

Y = -3E – 06 X + 0,1443,

Índice de geração de RCC estimado para um dado canteiro de obra com a mesma
técnica construtiva desenvolvida no setor.
Considerando que o índice de geração do RCC de Classe A é de 0,050 a 0,150 ton./m²
((PINTO, 1999; SOUZA et al., 2004; CARELI, 2008) apud ANGULO et al., 2011) o RCC
coletado no período do estudo de caso, calcula-se através da equação (3) e (4), como se
segue:

WRCC = AC x ρC (0,050 a 0,150 ton./m²):

(3)

WmRCC = (WRCC0,05 + WRCC0,15)/2:

(4)

a. Com o índice de geração = 0,050 ton./m², como se segue através da equação,

WRCC0,05 = 17.788,53 m² x 0,050 ton./m²
WRCC0,05 = 889,43 ton.
b. Com o índice de geração = 0,150 ton. / m², como se segue através da equação,

WRCC0,15 = 17.788,53 m² x 0,150ton./m²
WRCC0,15 = 2.668,28 ton.
Através da equação (4) calculou-se o peso médio considerando os parâmetros do
índice de geração de 0,050 a 0,150 ton./m² ((PINTO, 1999; SOUZA et al., 2004; CARELI,
2008) apud ANGULO et al., 2011).

WmRCC = (889,43 + 2.668,28)/2
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WmRCC =1.778,86 ton.
Através da equação (2), calculou-se a quantidade de RCC em peso na unidade de
medida, no período de estudo do canteiro de obra, considerou-se o peso específico 1,28
ton./m³ (TESSARO et al., 2012).

RRCC = VRCC x RCC:

(2)

RRCC = 1.125 m³ x 1,28 ton./m³
RRCC = 1.440 ton.
Com a equação (2), novamente calculou-se a quantidade de RCC em peso (ton.), no
período de estudo do canteiro de obra A, considerando agora o peso específico 1,36 ton./m³
(CARNEIRO et al., 2004).

RRCC = VRCC x RCC:

(2)

RRCC = 1.125 m³ x 1,36 ton./m³
RRCC = 1.530 ton.
Com a avaliação do Índice de geração do RCC no estudo de caso, conclui-se que:

a.

Considerando o peso específico A de 1,28 ton./m³ (TESSARO et al., 2012):

IgRCCA = RRCCA/AC:

(5)

IgRCCA = 1.440 ton./17.788,53 m²
IgRCCA = 0,0809 (ton./m²)
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b.

Considerando o peso específico B de 1,36 ton./m³ (CARNEIRO, 2004):

IgRCCB = RRCCB/AC:

(5)

IgRCCB = 1.530 ton./17.788,53 m²
IgRCCB = 0,196 (ton./m²)
Como resultado do estudo, na Tabela 9, encontrou-se o intervalo do índice de geração
de RCC na faixa de 0,0809 a 0,196 ton./m² na área de estudo, onde através do coeficiente de
correlação R² = 0,3136, considerou-se Ig = (-3E-06)*Ac +0,1443 encontrado pela reta de
proximidade para as10 (amostras dos canteiros de obra do estudo).

Tabela 9– Índice de Geração de RCC nos 10 Canteiros de Obra – Estudo de Caso
Canteiro

Área Construída
(m²)

1
17788,53
3
16501,04
4
9375,77
5
11347,75
6
21619,51
7
10868,89
8
9070,44
9
10615,27
10
10816,42
11
10767,91
Fonte: Autor (2013).

IgRCC
Índices de Geração
(ton./m²)
0,0909
0,0948
0,1162
0,1103
0,0794
0,1117
0,1171
0,1125
0,1119
0,1120

RRCC
(ton.)
1617,59
1564,25
1089,21
1251,17
171,49
1213,98
1062,05
1193,73
1209,82
1205,97

Em vista do canteiro de obra 1do estudo de caso, como os demais, não estarem com
suas obras finalizadas, a geração de resíduos se estenderá para os próximos anos, para tanto,
estima-se a quantidade na unidade de medida em Peso do RCC coletado no canteiro de obra 1,
considerando o índice adquirido pela reta de proximidade “Índice de Geração”. O valor total
da geração de RCC igual a 1.617,59 toneladas. Para o cálculo da quantidade na unidade de
Volume, segue:
Cálculo do volume de RCC:

VRCC = RRCC/RCC:

(2)
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VRCC = 1.617,59ton./ 1,28 ton./m³
VRCC = 1.263,74m³
O volume de RCC de Classe A total previsto para o término da obra do estudo de caso,
será entorno de 1.263,74 m³, consequentemente calcula-se para os9 canteiros de obra,
conforme Tabela 9.
A Tabela 10 mostra a quantidade estimada de RCC de Classe A previsto até ao
término para os 24 canteiros de obras selecionados e localizados na mesma região da Zona
Especial 1 Novo Centro.

Tabela 10 – Quantidade de Volume de RCC por Canteiro de Obra da Área do Estudo até o Término da Obra
Área Construída
Canteiro
(m²)
1
17788,53
2
16205,32
3
16501,04
4
9375,77
5
11347,75
6
21619,51
7
10868,89
8
9070,44
9
10615,27
10
10816,42
11
10767,91
12
8505,48
13
17156,12
14
14659,71
15
11263,03
16
24397,12
17
14144,53
18
10826,56
19
11107,28
20
13091,07
21
20344,75
22
15210,31
23
12054,59
24
16381,46
Total
334118,86
Fonte: Autor (2013).

IgRCC
Índices de
Geração
(ton./m²)
0,0909
0,0957
0,0948
0,1162
0,1103
0,0794
0,1117
0,1171
0,1125
0,1119
0,1120
0,1188
0,0928
0,1003
0,1105
0,0711
0,1019
0,1118
0,1110
0,1050
0,0833
0,0987
0,1081
0,0952

WRCC
Peso
(ton.)
1617,59
1550,59
1564,25
1089,21
1251,17
1717,49
1213,98
1062,05
1193,73
1209,82
1205,97
1010,31
1592,63
1470,67
1244,69
1734,85
1440,85
1210,63
1232,67
1374,91
1694,02
1500,79
1303,54
1558,79
33045,18

Peso esp.
RCC solto
Adotado
(ton./m³)

1,28

VRCC
Volume
(m³)
1263,74
1211,40
1222,07
850,94
977,47
1341,79
948,42
829,72
932,60
945,18
942,16
789,31
1244,24
1148,96
972,41
1355,35
1125,67
945,80
963,02
1074,15
1323,45
1172,49
1018,39
1217,80
25816,53
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Considerou-se o índice de geração Ig = (-3E-06)*Ac + 0,1443, aplica-se para os 24
canteiros de obra, os intervalos foram considerados pelo experimento por Angulo et al. (2011)
0,050 a 0,150 ton./m2.
Portanto, os limites do índice de geração encontrados através das amostras do estudo
em canteiro de obra desta pesquisa estão entre 0,0797 a 0,1188 ton./m2.

4.3.2.1Triagem ou segregação dos RCC em canteiro de obra

Os RCC ficam expostos no ambiente, muitas vezes armazenando poeiras, situação que
põem risco de acidente os trabalhadores ou visitantes ao canteiro, além de estar contribuindo
para com a poluição no ambiente de trabalho. Com os RCC expostos a intempéries, tais
como: chuvas, ventos e umidades, podem causar danos à saúde pública e impacto ao ambiente
urbano. A situação observada no estudo de caso do canteiro de obra A é apresentada na figura
29.

Figura 29 – Volume de RCC acondicionado no pavimento da obra

Fonte: Autor (2013).

4.3.2.1.1 Triagem de resíduos não perigosos

A triagem, observada no canteiro de obra 1, foi a separação dos resíduos recicláveis
como: papel, papelão, aço, madeira, plástico, PVC, PEAD e borracha, em caixas de madeira e
Bag plástico, como mostra a figura 30.
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Figura 30 – Pátio de Serviços em Geral

Fonte: Autor (2012).

Foi analisado preliminarmente, no canteiro de obra do estudo de caso A, o manejo do
RCC, considerando os seguintes procedimentos:
• Triagem e a segregação do RCC, mostra a figura 31: o RCC de papel e papelão
acondicionados em caixa de madeira:

Figura 31 – Segregação do RCC

Fonte: Autor (2013).
•

Triagem e a segregação do RCC na figura 32: mostra o RCC de aço colocado em
caixas de madeira como forma de acondicionamento;
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Figura 32 – Separação e acondicionamento do aço em caixa no canteiro de obra

Fonte: Autor (2012).

• Outros tipos de RCC diagnosticados no estudo de caso, foram armazenados
temporariamente e misturados em caçambas, em via pública ou no pátio de serviços, como
mostra a figura 33.

Figura 33 – Armazenagem do RCC (Madeira)no pátio do Canteiro da obra

Fonte: Autor (2012).

Uma vez por semana, em geral aos sábados, faz-se a limpeza nos pavimentos em
obras, pois durante a semana acumulam-se vários tipos de RCC nos pavimentos das
atividades desenvolvidas no período, como: montagem de caixarias em madeira, elevação de
paredes em lajotas cerâmicas, confecção das armaduras em aço, escoramentos de madeira,
entre outras. A figura 34 mostra o acondicionamento destes resíduos no pavimento.
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Figura 34 – Acondicionamento temporário do RCC sem classificação no pavimento em execução

Fonte: Autor (2011).

A segregação dos RCC misturados durante a limpeza, são dispostos em caixas ou bag
como anteriormente visto, e os RCC de argamassas, concreto e cacos de lajotas, são
acondicionados temporariamente em caçambas metálicas, como mostra a figura 35.

Figura 35– O RCC de classe A Acondicionado em Caçamba por Período Temporário em Via Pública

Fonte: Autor (2012)

A figura 36, mostra no interior da caçamba com o RCC de classe A, outros tipos de
resíduos, como plásticos, resíduo orgânico, papel, latas de refrigerantes e entre outros,
descartados por pedestres que passam pela via, contaminando o RCC.
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Figura 36 – O RCC Acondicionado em Caçamba

Fonte: Autor (2011)

A figura 37, mostra em uma caçamba estacionada na via pública na Zona 1, mas não
no Novo Centro, uma quantidade significativa de diversos resíduos: plásticos, resíduos
orgânicos, argamassas, folhas de madeira tipo Madeirit, latas de tintas, entre outros, com as
características de classe A, B, C e D.

Figura 37 – Mistura de Resíduos em Caçamba

Fonte: Autor (2013).

Quando o acondicionamento é realizado em containers ou em caçamba localizada
em via pública, surge o risco de contaminação por ações antrópicas, lançamento de rejeitos
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orgânicos, entre outros, isso pode trazer transtornos na etapa do descarte, além do dano
ambiental o comprometimento com a saúde pública.

4.3.2.1.2 Triagem de resíduos perigosos

Os resíduos perigosos, encontrados no canteiro de obra A, são de embalagens de latas
de tintas vazias, galão vazios de solvente alifático (aguarrás) e tecidos umedecidos com
solventes. A triagem dos resíduos perigosos é segregada em locais previamente definidos pelo
coletor responsável, respeitando as regras de acondicionamento temporário, coleta e
transporte com disposição adequada em locais específicos e licenciada pelo órgão público.
Os resíduos perigosos são acondicionados por período temporário em Container
adequados para o transporte.
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5 CONCLUSÃO

A produção dos resíduos acontece durante as atividades desenvolvidas nas etapas do
sistema construtivo da obra considerado neste estudo como tecnologia tradicional (estrutura
de concreto armado, paredes com tijolos cerâmicos e revestimento de argamassa).
Estima-se que entre88% e 91% da geração de RCC são pertencentes a classe A, de
massa unitária solta de 1,28 ton./m3 (Tessaro et al., 2012) a 1,36 ton./m3 (Carneiro, 2004).
O diagnóstico da geração de RCC nos canteiros de obra do estudo de caso,
determinou-se através do coeficiente de correlação R² = 0,3136, o índice de geração de RCC
Igrcc = (-3E-06)*Ac + 0,1443 ton./m2. Com a utilização desta equação os 24 canteiros de obra
com a previsão de término entre 2014 a 2016 chegou-se ao resultado do Índice de Geração de
RCC entre 0,0794 a 0,1188 ton./m2 construído. O índice de geração encontrado confirma uma
das hipóteses principais do estudo, ou seja, que o limite do índice de geração de RCC é maior
do que normalmente é aceitável pela indústria da construção. O estudo comprovou também
que existe uma grande variação no índice de geração em diferentes canteiros com técnicas
construtivas similares. Levando-se em conta que canteiros similares apresentaram diferentes
índices de geração de RCC, pode-se concluir que, uma parcela considerável deste índice é
possível de ser evitado.
Nos termos de gerenciamento do RCC, o descarte do RCC do “Canteiro de Obra 1”,
no período de maio de 2010 a abril de 2011 foram cadastrados através do controle de coleta
de RCC, com destino desconhecido. Somente após o Decreto Municipal nº 2000/2011 e a
liberação de áreas para a disposição do RCC, licenciadas pelo órgão público estadual IAP e
municipal SEMA.
No diagnóstico observou-se que na maioria dos canteiros do estudo, não foram
encontrados os PGRCC e que os RCC de classe A foram disposto em áreas licenciadas entre o
período de maio de 2011 até agosto de 2013.
Os resíduos de classe B e C que estavam acondicionados temporariamente no interior
dos canteiros de obra do estudo, foram destinados para cooperativas de reciclagem ou em
local licenciado e autorizado para o recebimento destes resíduos, classificados como não
perigosos.
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Já os resíduos perigosos acondicionados no interior dos canteiros de obra do estudo,
foram monitorados por período temporário. Empresas licenciadas pelo órgão público estadual
IAP e municipal SEMA são contratadas para o transporte e tratamento / destino final.
Portanto, o estudo traz um diagnóstico aos gestores e geradores de resíduos da
indústria da construção civil e a possibilidade de conhecer melhor os problemas decorrentes
da geração, como também o impacto do RCC no meio urbano e rural.
O estudo propõe à importância de aquisição de novas técnicas construtivas diferentes
das tradicionais, a gestão de projetos, planejamento da execução das etapas da obra. O estudo
não teve como objetivo esgotar o assunto, mas pretendia constituir-se em um primeiro estudo
mais aprofundado do problema, procurando incentivar o desenvolvimento de outros estudos
que pudessem contribuir na composição de dados com o intuito de redução do índice de
geração dos RCC em canteiros de obra.
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APÊNDICE A
Entrevista estruturada com o responsável pela geração de RCC.

1. O Empreendimento possui Licença?
( ) Sim
Qual?______________________________
Nº________________
( ) Não
2. O empreendimento possui relatório de impacto de vizinhança (RIV)?
( ) Sim
( ) Não
3. Os projetos estão devidamente aprovados pelos órgãos competentes?
( ) Sim
Quais e onde?
( ) Não
4. Localização do empreendimento (canteiro de obra):
End.
CEP.
Data
Quadra
Bairro
5. Número de trabalhadores:
Direto = _______________
Indireto = ________________
6. Dados do Empreendimento:
Comercial?
( ) Sim
( ) Não
Comercial e Residencial?
( ) Sim
( ) Não
Área Total =________________ m²
Número de Pavimentos = _____________
Data do Início da Obra ___/_______/______
Etapa atual da obra:
7. Possui o PGRCC?
( ) Sim
( ) Não
8. Há um responsável pela implantação do PGRCC?
( ) Sim
( ) Não
9. Tem contrato com empresa coletora dos resíduos da construção civil?
( ) Sim
( ) Não
Em caso negativo, informar qual é o destino final os resíduos gerados no canteiro
de obra, e de que forma são transportados e para onde?
10. Qual o volume de RCC coletado semanalmente?
RCC = _____________m³ obs. Apresentar comprovante da empresa contratada.
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11. Existe um cadastro mensal dos volumes de RCC coletados anteriormente?
( ) Sim
( ) Não

86

APENDICE B
Entrevista estruturada com o responsável pela coleta, transporte e destinação de RCC.

1. A Empresa possui Licenciamento Ambiental aprovado pelo órgão público?
( ) Sim
Qual?______________________________
Nº________________
( ) Não
2. A empresa possui relatório de impacto de vizinhança (RIV)?
( ) Sim
( ) Não
3. Cadastro da Empresa:
End.
CEP.
Data
Quadra
Bairro
4. Todo transporte de RCC por caçambas possui o controle MTR?
( ) Sim
( ) Não
5. Possui o PGRCC?
( ) Sim
( ) Não
6. Há um responsável pela implantação do PGRCC?
( ) Sim
( ) Não
7. Qual o volume de RCC coletado semanalmente?
RCC de Classe A = _____________m³
8. Existe um cadastro mensal dos volumes de RCC coletados?
( ) Sim
( ) Não
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