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RESUMO 

 

 

 

A construção civil é reconhecidamente uma das atividades mais importantes para o 

desenvolvimento econômico e social do nosso país. Entretanto traz grandes impactos 

ambientais, desde a extração de matérias-primas até a deposição final de resíduos da 

construção civil - RCC. Esse trabalho tem como objetivo dimensionar e alocar uma rede de 

áreas para manejo de pequenos e grandes volumes de resíduos da construção civil na cidade 

de Paiçandu, Paraná. Na primeira etapa foi calculada a geração de RCC de construções e 

demolições com base no livro de registros de alvarás da Prefeitura Municipal de Paiçandu e 

de reformas e ampliações utilizando o registro de modificações nos padrões de energia 

elétrica. Os resultados indicam que o município apresenta uma geração per capita anual de 

aproximadamente oitocentos e setenta quilogramas de RCC. Na sequência foram 

dimensionados os PEV e a área para manejo de grandes volumes de RCC com base no 

quantitativo anterior. Os PEV terão área variando entre duzentos e seiscentos metros 

quadrados e a área para manejo de grandes volumes de RCC terá área de quinze mil metros 

quadrados. Foi ainda desenvolvido um mapa que indica os melhores locais para a instalação 

da área para manejo de grandes volumes de RCC, com base em mapas temáticos 

desenvolvidos a partir de um mapa base fornecido pela Prefeitura Municipal de Paiçandu. Em 

seguida a área urbana do município foi dividida em seis calhas de captação, com a indicação 

dos melhores locais para instalação dos pontos de entrega voluntária. Conclui-se que o 

município de Paiçandu tem elevados índices per capita de geração de RCC e, portanto, pode-

se implantar uma rede de áreas para gestão de pequenos e grandes volumes desses resíduos. 

Entretanto não se pode deixar de observar a importância da criação de um programa de 

informação ambiental e de um programa de fiscalização, principalmente no que tange a 

minimização da geração de RCC. 

 

 

Palavras-chave: Reciclagem de RCC. Mitigação de impacto dos RCC. Geração de RCC em 

Paiçandu.  

 



 

 

LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 2.1 Layout sugerido para pontos de entrega voluntária - PEV 30 

Figura 2.2  Layout sugerido para área de manejo para grandes volumes de 
RCC 

31 

Figura 2.3 Planta de 1° geração � Sistema aberto 37 

Figura 2.4 Planta de 1° geração � Sistema fechado 38 

Figura 3.1  Localização da mesorregião norte central do estado do Paraná 42 

Figura 3.2 Localização da microrregião de Maringá no norte central 
paranaense  

43 

Figura 3.3  Localização do município de Paiçandu na microrregião de 
Maringá - Paraná 

43 

Figura 3.4 Livro de registro de alvarás � Imagem geral 49 

Figura 3.5 Livro de registro de alvarás � Lado esquerdo 50 

Figura 3.6 Livro de registro de alvarás � Lado direito 51 

Figura 3.7 Fluxograma do processo de alocação da área para manejo de 
grandes volumes de RCC 

56 

Figura 3.8 Fluxograma do processo de alocação de áreas para manejo de 
pequenos volumes de RCC 

62 

Figura 4.1 Divisão da área urbana do município de Paiçandu em três 
regiões baseando-se nas barreiras físicas (rodovia e ferrovia) 

92 

Figura 4.2 
Área urbana do município de Paiçandu dividida em três 
regiões, demonstrando o raio máximo das calhas de captação 
da região 1 

93 

Figura 4.3 
Área urbana do município de Paiçandu dividida em três 
regiões, demonstrando o raio máximo das calhas de captação 
da região 2 

93 

Figura 4.4 
Área urbana do município de Paiçandu dividida em três 
regiões, demonstrando o raio máximo das calhas de captação 
da região 3 

94 



 

Figura 4.5 
Área urbana do município de Paiçandu dividida em seis calhas 
de captação baseando-se nas barreiras físicas e na declividade 
de cada região 

94 

 



 

 

LISTA DE MAPAS  

 

Mapa 3.1 Mapa hidrográfico do município de Paiçandu 52 

Mapa 3.2  Mapa de macrozoneamento do município de Paiçandu 53 

Mapa 3.3 Mapa de ferrovia do município de Paiçandu 54 

Mapa 3.4 Mapa de rodovia do município de Paiçandu 54 

Mapa 3.5 Mapa de vias secundárias do município de Paiçandu 55 

Mapa 3.6 Mapa de curvas de nível da área urbana do município de 
Paiçandu 

55 

Mapa 4.1 Mapa hidrográfico classificado do município de Paiçandu 81 

Mapa 4.2 Mapa de macrozoneamento classificado do município de 
Paiçandu 

82 

Mapa 4.3 Mapa de rodovia classificado do município de Paiçandu 83 

Mapa 4.4 Mapa de ferrovia classificado do município de Paiçandu 84 

Mapa 4.5 Mapa de vias secundárias classificado do município de 
Paiçandu 

85 

Mapa 4.6 Mapa de vias do município de Paiçandu 87 

Mapa 4.7 Mapa de alocação da área para manejo de grandes volumes de 
RCC do município de Paiçandu 

89 

Mapa 4.8 Mapa hipsométrico da área urbana do município de Paiçandu 90 

Mapa 4.9 Mapa de declividade da área urbana do município de Paiçandu 90 

Mapa 4.10 Mapa de declividade da área urbana do município de 
Paiçandu, dividido em três regiões por suas barreiras físicas 

92 

Mapa 4.11 Mapa de alocação dos Pontos de Entrega Voluntária � PEV de 
RCC na área urbana do município de Paiçandu 

96 



 

 

 

LISTA DE QUADROS  

 

 

Quadro 2.1  Composição, em porcentagem, de RCC de diversas 
regiões/países 

23 

Quadro 2.2  Consumo de energia estimado para a produção de diferentes 
materiais de construção em MJ/t. 

25 

Quadro 2.3  Declividades máximas recomendáveis para cada tipo de via 29 

Quadro 2.4 Organização da recepção e remoção dos resíduos nos pontos 
de entrega 

30 

Quadro 2.5  Área mínima recomendada para áreas de transbordo e triagem 
em função de sua capacidade demandada 

32 

Quadro 2.6  Área mínima recomendada para áreas de reciclagem de RCC 
classe A em função de sua capacidade demandada 

33 

Quadro 2.7 Área mínima recomendada para reciclagem de madeira em 
função de sua capacidade demandada 

33 

Quadro 2.8 Largura mínima da faixa de preservação da vegetação em 
função da largura de corpos d�água 

34 

Quadro 2.9 Equipamentos básicos e funcionários para a reciclagem de 
resíduos após a triagem 

37 

Quadro 2.10 Características dos agregados gerados pelos diferentes 
equipamentos de britagem 

39 

Quadro 3.1  Largura das faixas de distâncias para os mapas de rodovia, 
ferrovia e vias secundárias 

57 

Quadro 3.2  Sistema de classificação e pontuação dos mapas utilizados na 
alocação da área para manejo de grandes volumes de RCC 

57 

Quadro 3.3  Classificação e pontuação do mapa hidrográfico na alocação 
da área de manejo para grandes volumes de RCC 

58 

Quadro 3.4 
Classificação e pontuação dos mapas de rodovia, ferrovia e 
vias secundárias na alocação da área de manejo para grandes 
volumes de RCC 

58 

Quadro 3.5  Classificação e pontuação do mapa de macrozoneamento na 
alocação da área de manejo para grandes volumes de RCC 

61 

Quadro 3.6  Classificação  do mapa de declividade na alocação dos pontos 
de entrega voluntária  de RCC 

62 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 4.1  Alvarás divididos em residenciais, comerciais e industriais - 
2013 

64 

Tabela 4.2 Alvarás divididos em convencionais e não convencionais - 
2013 

65 

Tabela 4.3 Alvarás divididos em construções, ampliações, reformas e 
demolições - 2013 

66 

Tabela 4.4 Alvarás divididos em residenciais, comerciais e industriais - 
2014 

67 

Tabela 4.5 Alvarás divididos em convencionais e não convencionais - 
2014 

68 

Tabela 4.6 Alvarás divididos em construções, ampliações, reformas e 
demolições - 2014 

69 

Tabela 4.7 Alvarás divididos em residenciais, comerciais e industriais - 
2015 

70 

Tabela 4.8 Alvarás divididos em convencionais e não convencionais - 
2015 

71 

Tabela 4.9 Alvarás divididos em construções, ampliações, reformas e 
demolições - 2014 

72 

Tabela 4.10 Cálculo da área média construída (AMC) para os anos de 2013 
a 2015 

73 

Tabela 4.11 Comparação entre alvarás com estrutura convencional e não 
convencional para os anos de 2013 a 2015 

73 

Tabela 4.12 Comparação entre alvarás de construção e demolição, e 
alvarás de reforma e ampliação para os anos de 2013 a 2015 

74 

Tabela 4.13 Cálculo da geração de RCC referente a construções para os 
anos de 2013 a 2015 

75 

Tabela 4.14 Cálculo da geração de RCC referente a demolições para os 
anos de 2013 a 2015 

75 

Tabela 4.15 Cálculo do número médio mensal de transformações nos 
padrões de energia para os anos de 2013 a 2015 

76 



 

Tabela 4.16 Cálculo da geração de RCC  referente a reformas e ampliações 
para os anos de 2013 a 2015 

76 

Tabela 4.17 Cálculo da geração de RCC para os anos de 2013 a 2015 77 

Tabela 4.18 Dimensionamento de áreas internas da área para manejo de 
grandes volumes de RCC 

79 

 



 

 
LISTA DE EQUAÇÕES 

 

 

Equação 2.1  

Cálculo da taxa de geração de resíduos de construção em 
função da massa estimada das edificações, da perda média de 
materiais e da proporção dos materiais desperdiçados 
removidos como entulho. 

21 

Equação 2.2  Cálculo da quantidade de RCC gerada em função da área 
construída e da taxa de geração de RCC. 

21 

Equação 2.3  

Cálculo da quantidade de resíduos gerados por reformas e 
ampliações em função do número de transformações nos 
padrões de energia elétrica, da área média das reformas e do 
índice de geração de resíduos nas reformas a ampliações. 

22 

Equação 3.1 Cálculo da área média construída em função da área total 
construída e do número total de alvarás de construção. 

49 

Equação 3.2  

Cálculo da quantidade de resíduos gerados por reformas e 
ampliações em função do número de transformações nos 
padrões de energia elétrica, da área média construída e do 
índice de geração de resíduos nas reformas a ampliações. 

50 

Equação 3.3 
Cálculo da pontuação do mapa de vias em função da 
pontuação dos mapas de rodovia, de vias secundárias e de 
ferrovia. 

59 

Equação 3.4 
Cálculo da pontuação do mapa de alocação em função da 
pontuação dos mapas de hidrografia, de vias e de 
macrozoneamento 

60 

   

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 14 

1.1 OBJETIVOS 16 

1.1.1 Objetivo geral 16 

1.1.2 Objetivos específicos 16 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 16 

2 REVISÃO DE LITERATURA 18 

2.1 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 18 

2.1.1 Definições 18 

2.1.2 Classificação 19 

2.1.3 Geração 20 

2.1.4 Composição e variabilidade 22 

2.2 IMPACTOS DOS RCC 24 

2.3 RECICLAGEM DE RCC 26 

2.3.1 Sistema de gestão para RCC 28 

2.3.2 Plantas para beneficiamento de resíduos da construção civil 35 

2.3.3 Produtos da reciclagem de RCC 38 



 

2.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) 40 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 41 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 41 

3.1.1 Macrozoneamento do município de Paiçandu 44 

3.2 MÉTODOS 47 

3.2.1 Quantificação dos resíduos da construção civil (RCC) 47 

3.2.2 Dimensionamento das redes de áreas para manejo de 
pequenos e grandes volumes de RCC 

51 

3.2.3 Alocação das redes de áreas para manejo de pequenos e 
grandes volumes de RCC 

52 

3.2.3.1 Alocação da área para manejo de grandes volumes de RCC 56 

3.2.3.2 Alocação da rede de áreas para manejo de pequenos volumes de 
RCC 

61 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 63 

4.1 QUANTIFICAÇÃO DE RCC 63 

4.2 DIMENSIONAMENTO DAS REDES DE ÁREAS PARA 
MANEJO DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES DE 
RCC 

78 

4.3 ALOCAÇÃO DAS REDES DE ÁREAS PARA MANEJO DE 
PEQUENOS E GRANDES VOLUMES DE RCC 

79 

4.3.1 Alocação da área para manejo de grandes volumes de RCC 80 

4.3.2 Alocação dos Pontos de Entrega Voluntária - PEV 90 

5 CONCLUSÕES 97 



 

REFERÊNCIAS  98 



14 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

John (2000) diz que pelo menos um terço do volume total de água, energia e matérias-

primas consumido pela sociedade é correspondente ao uso na construção civil. Segundo 

estimativas de Pinto (1999), no Brasil são gerados 150 kg de resíduos para cada metro 

quadrado construído. Podemos ver então claramente a importância de uma gestão eficiente de 

RCC. 

Além disso, a legislação ambiental fica mais rigorosa e complexa a cada dia, e a 

fiscalização exercida pelos órgãos ambientais é cada vez maior. Isso se deve à importância 

crescente atribuída pela sociedade à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento 

sustentável. 

Em 2002 o governo federal promulgou uma legislação específica a respeito da gestão 

dos RCC, por meio da resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 

307 (BRASIL, 2002), definindo a responsabilidade do gerador do resíduo pela gestão dos 

RCC e compartilhando as ações entre os órgãos governamentais, geradores e transportadores. 

Posteriormente foram promulgadas as resoluções n° 348 (BRASIL, 2004), de 16 de 

agosto de 2004, e n° 431 (BRASIL, 2011), de 24 de maio de 2011. Modificando a 

classificação da resolução n° 307, inserindo o amianto como material perigoso (classe D) e 

mudando a classificação do gesso, de classe C para classe B, respectivamente. 

A Lei Federal n° 12.305 (BRASIL, 2010), sancionada no ano de 2010, instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e alterou a Lei Federal n° 9.605 (BRASIL, 1998) do 

ano de 1998. Lei essa que dispõe sobre os princípios, objetivos e instrumentos, bem como 

sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 

instrumentos econômicos aplicáveis. 

Em vista disso é necessário que os municípios se adéquem e consigam gerir de forma 

legal os RCC. Nesse contexto temos que considerar a reciclagem dos resíduos da construção 

civil. Esse processo pode acontecer diretamente no canteiro de obras ou em usinas de 

reciclagem. 
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As usinas de reciclagem de RCC são definidas pela NBR 15.114 (ABNT, 2004) como 

espaços físicos constituídos de equipamentos que irão beneficiar o RCC classe A. Em 

novembro de 1991 foi inaugurada a usina de reciclagem de entulho de Itatinga, sendo a 

primeira usina de reciclagem de entulho do hemisfério sul, localizada na zona sul de São 

Paulo. Desde então, diversas outras usinas foram implantadas no Brasil, a maioria sendo 

administradas pelo poder público e algumas poucas pela iniciativa privada. 

A implantação de usinas de reciclagem traz benefícios. O primeiro deles é o 

reaproveitamento do RCC, gerando renda e diminuindo a extração de matérias-primas para a 

construção civil. Outro benefício é a diminuição dos pontos de deposição irregular de RCC, 

evitando assim problemas ambientais e sanitários. 

A alocação das usinas de reciclagem não pode ser feita de maneira aleatória. A NBR 

15.114 (ABNT, 2004) recomenda que as mesmas sejam instaladas em locais que minimizem 

os impactos ambientais, em que a aceitação da instalação pela população seja maximizada, e 

estejam de acordo com a legislação ambiental e de uso do solo. Além disso, ainda segundo a 

norma, aspectos relativos à hidrologia, vegetação e vias de acesso devem ser observados na 

escolha do local de implantação.  

Deve-se levar em consideração também a distância das fontes geradoras de RCC, das 

fontes consumidoras dos produtos da reciclagem e da mão de obra para operação. John e 

Agopyan (2000) comentam que o sucesso das usinas de reciclagem de RCC depende da 

construção de uma rede de captação de resíduos dentro da malha urbana capaz de atrair, pelas 

reduzidas distâncias de transporte, as caçambas de coleta e os coletores autônomos.  

A topografia também deve ser observada, pois uma declividade alta pode dificultar o 

acesso dos veículos de transporte de carga e a implantação dos equipamentos. 

Este trabalho foca no dimensionamento de uma rede de áreas para manejo de 

pequenos e grandes volumes de RCC, porém Lima (1999); Zordan (1997); Carneiro, Burgos e 

Alberte (2001), Neves, Carneiro e Costa (2001); e Santana, Carneiro e Sampaio (2001) 

apontam para possíveis usos dos produtos finais das usinas de reciclagem de RCC. Espera-se 

que esse material possa ser utilizado como referência para a implantação desse sistema em 

Paiçandu, contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem o objetivo de dimensionar e alocar uma rede de áreas para 

manejo de pequenos e grandes volumes de resíduos da construção civil na cidade de 

Paiçandu, Paraná.  

 

1.1.2 Objetivos específicos:  

 

� Quantificar os resíduos da construção civil gerados no município de Paiçandu nos            

anos de 2013, 2014 e 2015;   

� Dimensionar a rede de áreas para manejo de pequenos volumes de RCC;  

� Dimensionar a rede de áreas para manejo de grandes volumes de RCC;  

� Alocar as duas redes no município de Paiçandu. 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esse trabalho está estruturado em cinco capítulos. O capítulo 1 traz uma introdução 

sobre resíduos da construção civil; usinas de reciclagem de RCC incluindo suas vantagens, 

legislação específica, critérios de alocação e possíveis usos dos produtos da reciclagem. Além 

disso, foram explicitados os objetivos gerais e específicos desse trabalho. 

O segundo capítulo é uma revisão de literatura que aborda definições, classificação, 

geração, composição e variabilidade, dos resíduos da construção civil - RCC. Trata também 

dos impactos ambientais e da reciclagem de RCC, sistema de gestão de RCC, usinas de 

reciclagem, produtos da reciclagem e sistemas de informações geográficas - SIG. 

O capítulo 3 traz a caracterização da área de estudo, o município de Paiçandu no 

estado do Paraná, além de trazer informações sobre o seu Plano Diretor. Aborda também os 

métodos de quantificação dos RCC, de dimensionamento e de alocação das redes de áreas 

para manejo de RCC. 

O quarto capítulo expõe os resultados obtidos além de trazer análise e discussão dos 

mesmos.  
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O quinto e último capítulo traz as conclusões do trabalho além de sugestões para 

pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esse capítulo aborda o levantamento teórico no qual está fundamentado o 

desenvolvimento desta pesquisa. São apresentadas as características dos RCC, sua 

classificação, legislação específica, e impactos ambientais. Serão abordados também aspectos 

relativos à reciclagem de RCC e seus produtos. Além disso, esse capítulo trata sobre os 

sistemas de informações geográficas (SIG). 

 
2.1 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

 

2.1.1 Definições 

 

Alguns autores utilizam o termo RCD - resíduos de construção e demolição, outros 

preferem o termo entulho, há ainda autores que utilizam o termo RCC � resíduos da 

construção civil. Há discordâncias também quanto à abrangência das frações presentes e 

quanto às atividades geradoras dessas frações. 

Segundo Levy (1997 apud ANGULO, 2000) entulho de construção é a parcela mineral 

dos resíduos provenientes das atividades de construção e demolição. O autor exclui atividades 

envolvidas em infraestrutura e obras de arte, além da parcela orgânica do entulho. 

Biocycle (1990 apud ZORDAN, 1997) define resíduos de construção e demolição 

como resíduos sólidos não contaminados, provenientes de construção, reforma, reparos e 

demolição de estruturas e estradas, e resíduos sólidos não contaminados de vegetação, 

resultantes de limpeza e escavação de solos. O autor inclui também blocos, concreto e outros 

materiais de alvenaria, solo, rocha, madeira, forros, argamassa, gesso, encanamentos, telhas, 

pavimento asfáltico, vidros, plásticos que não camuflem outros resíduos, fiação elétrica e 

equipamentos que não contenham líquidos perigosos. Esta definição é mais ampla, pois 

engloba os materiais de natureza orgânica e os resíduos provenientes da limpeza, escavação e 

movimentação de solos.  

Segundo a Resolução CONAMA 307 (BRASIL, 2002), resíduos da construção civil - 

RCC são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, 
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blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

tubulações, fiação elétrica. Podemos verificar que essa definição é ainda mais abrangente, 

pois inclui também os resíduos contaminados e perigosos. 

Para este trabalho, considera-se a definição da Resolução CONAMA n° 307. Além 

disso, prefere-se a utilização do termo RCC, pois o termo entulho é muito amplo e  a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), como legislação federal vigente, utiliza esse 

termo.  

 

2.1.2 Classificação 

 

De acordo com a resolução CONAMA n° 307 (BRASIL, 2002), os resíduos da 

construção civil são classificados da seguinte forma: 

I. Classe A � são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento), argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 

tubos, meios-fios) produzidas nos canteiros de obras. 

II. Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plástico, 

papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. 

III. Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. 

IV. Classe D - são os resíduos perigosos oriundos de construção, tais como tintas, 

solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem 

como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos 

à saúde. 
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2.1.3 Geração 

 

Estimar o volume gerado de RCC não é uma tarefa simples. De maneira geral, a 

quantidade de resíduos de construção geradas nas cidades é igual ou superior à massa de 

resíduo domiciliar. Conforme Pinto (1999), as estimativas internacionais sobre geração de 

RCC variam entre 130 kg.hab.-1.ano-1e 3.000 kg.hab.-1.ano-1.  

Relatório do Sinduscon-MG (2005) estima que a geração de resíduos da construção é 

de aproximadamente 450 kg.hab.-1.ano-1, varia de cidade para cidade e com a oscilação da 

economia.  

Segundo Corneli (2009), Campo Mourão, município de 87.194 habitantes (IBGE, 

2010) situado na região Centro Ocidental do Paraná, gera 442 kg.hab.-1.ano-1 de resíduos da 

construção civil. Ainda segundo a autora, aproximadamente 30% desses resíduos são 

referentes às obras novas, e o restante referentes à reformas e ampliações. 

Schneider (2003) diz que a quantidade de resíduos gerados é diretamente proporcional 

ao grau de desenvolvimento de uma cidade. O mesmo autor conclui, portanto que 

provavelmente os problemas relacionados à gestão de resíduos sejam mais intensos nas vinte 

e seis regiões metropolitanas do país. 

Na realidade das cidades de médio e grande porte, a presença dos RCC é significativa. 

Segundo Pinto (1999), em um levantamento realizado na cidade Santo André, esses tipos de 

resíduos aparecem com 58% do total em massa dos resíduos sólidos urbanos (RSU), e os 

resíduos domiciliares participam com apenas 33% do total. 

A quantificação exata de geração de RCC é difícil e segundo Pinto (1999) pode ser 

realizada por meio da consulta de pelo menos três bases de informação: estimativas da área 

construída, movimentação de cargas por coletores e controle das descargas nas áreas de 

destino dos RCC. Ainda segundo o autor, o último método é difícil de ser realizado devido à 

pulverização das descargas na malha urbana. 

Pinto (1999) diz que a massa estimada de edificações executadas predominantemente 

por processos convencionais é de 1.200 kg.m-2. O mesmo autor indica que a perda média de 

materiais nesses processos construtivos é de 25% em relação à massa de materiais levados ao 

canteiro de obras. 
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Segundo verificações realizadas em obras de São Paulo e Goiânia, respectivamente 

por Pinto (1989, apud Pinto, 1999) e Picchi (1993, apud Pinto, 1999), o percentual da perda 

de materiais que é removido como entulho durante o transcorrer da obra é de 50%. 

Baseado nessas informações, Pinto (1999) calculou uma taxa de geração de resíduos 

de construção conforme a Equação 2.1. 

 

                       TGR = mE * PM * ER = 1.200 * 0,25 * 0,50 = 150                                         (2.1) 

Em que:  TGR : taxa de geração de resíduos de construção (kg.m-2); 

mE : massa estimada de edificações executadas por processos 
predominantemente convencionais (kg.m-2); 

PM : perda média de materiais nos processos construtivos em relação à massa 
de materiais  levados ao canteiro de obras (%); 

ER : proporção dos materiais desperdiçados que são removidos como entulho 
durante a obra (%). 

 

Segundo Cochran et al. (2007) e Solis-Guzman et al. (2009), a forma 

internacionalmente aplicada usualmente para quantificar a massa de resíduos, é a 

multiplicação da área construída por um índice de geração de RCC, por unidade de área. 

(Equação 2.2) 

 

                                                         C = AC * TGR                                                         (2.2) 

Em que:  C : quantidade de RCC gerada (kg); 

AC : área construída(m²); 

TGR : taxa de geração de resíduos de construção (kg.m-2). 

 

O problema do uso desse método é que ele não considera as construções informais. 

Após entrevistar 102 coletores ou empresas coletoras em sete municípios, Pinto (1999) relata 

que as reformas e ampliações são responsáveis por aproximadamente 52% das remoções de 

RCC efetivadas. O autor relata também que essas atividades são feitas quase que 

exclusivamente de maneira informal. 

Angulo et al. (2011) conclui em seu estudo que é possível fazer uma estimativa da 

geração de RCC de reformas e ampliações pela análise das transformações dos padrões de 

energia elétrica. 
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Nesse estudo, Angulo et al. (2011) admitiu que uma reforma residencial não ultrapassa 

25% da área média construída, pois acima disso a obra ficaria mais exposta a agentes 

fiscalizadores e os riscos estruturais aumentariam.  

Em relação à quantidade de RCC gerado por metro quadrado de reforma, Morales, 

Mendes e Angulo (2006 apud Angulo et al., 2011) chegaram a um índice de 470 kg de RCC 

por metro quadrado de reforma para a cidade de Londrina/PR. 

Com isso, Angulo et al. (2011) obteve a Equação 2.3, que traz uma forma de cálculo 

da quantidade de RCC gerado em reformas e ampliações por meio das transformações dos 

padrões de energia elétrica. 

  
                                                        R = P * n * �R                                                         (2.3) 

Em que:  R : quantidade de resíduos gerados por reformas e ampliações (kg); 

P : número de transformações dos padrões de energia elétrica; 

n : área média das reformas (m²); 

�R : índice de geração de resíduos nas reformas e ampliações (kg.m-2). 

 

2.1.4 Composição e variabilidade  

 

Segundo Carneiro et al. (2001), os resíduos de construção e demolição possuem 

características bastante peculiares e diversos aspectos interferem na quantidade, composição e 

características desse resíduo. O mesmo autor destaca os seguintes aspectos: 

� O nível de desenvolvimento da indústria da construção local: 

o Qualidade e treinamento da mão de obra disponível; 

o Técnicas de construção e demolição empregadas; 

o Adoção de programas de qualidade e redução de perdas; 

o Adoção de processos de reciclagem e reutilização no canteiro; 

� Os tipos de materiais predominantes e/ou disponíveis na região; 

� O desenvolvimento de obras especiais na região (metrô, esgotamento sanitário, 

restauração de centros históricos); 

� O desenvolvimento econômico da região; 

� A demanda por novas construções. 
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Segundo Carneiro et al. (2001), as características dos RCC estão diretamente 

relacionadas à parâmetros específicos da região geradora do resíduo e à variação ao longo do 

tempo. O autor faz ainda uma comparação entre os resíduos gerados na construção de 

edifícios em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos geram-se 

altos percentuais de papel e plástico, provenientes das embalagens dos materiais, enquanto 

nos países em desenvolvimento gera-se grande quantidade de resíduos de concreto, 

argamassa, blocos, entre outros, devido às altas perdas do processo.  

A densidade dos RCC também varia bastante. No município de Pelotas-RS foi 

encontrada uma densidade de 1,28 t/m³ (TESSARO; DE SÁ; SCREMIN, 2012), já em Recife-

PE, o valor foi de 1,36 t/m³ (CARNEIRO, 2005). 

O Quadro 2.1 apresenta a grande variabilidade na composição dos resíduos de 

construção e/ou demolição em diversas localidades. 

Segundo Carneiro et al. (2001), além dos fatores regionais, as diferenças observadas 

na composição do entulho atribuem-se ao período de amostragem, à técnica de amostragem 

utilizada, ao local de coleta da amostra e aos tipos de obras predominantes.  

 

Quadro 2.1 � Composição, em porcentagem, do RCC de diversas regiões / países 

Material Origem 

São 
Paulo¹ 

São 
Paulo² 

São 
Carlos

3 

Reino 
Unido

4 

Hong 
Kong5 

Ribeirão 
Preto6 

Salvador
7 

Bélgica8 Toronto9 

Concreto e 

argamassa 

12 33 69 9 32 59 53 38 - 

Solo, areia 

e rochas 

83 32 1 75 39 18 27 - - 

Cerâmicos 3 30 29 5 6 23 14 48 24 

Outros 2 5 1 11 23 - 6 14 76 

Fonte: ¹ Castro et al. (1998) (amostragem do aterro de Itatinga); ² Brito Filho (1999 apud John, 2000); 3 Pinto 
(1989 apud Carneiro et al., 2001); 4 Construction (1996 apud Carneiro et al., 2001); 5 HONK KONG 

POLYTECHNIC (1993 apud Pinto, 1999); 6 Zordan (1997); 7 Carneiro et al. (2001); 8 INSTITUT 
BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L�ENVIRONNEMENT (1995 apud Pinto, 1999); 9 SWANA (1993 

apud Pinto, 1999) (Dados coletados na área de destinação final) � Organizado pelo autor 
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2.2 IMPACTOS DOS RCC 

 

Segundo John (2001), o macro complexo da construção civil é um dos maiores 

consumidores de matérias-primas naturais. Sjöström (1992 apud John, 2001) estima que do 

total de recursos naturais consumidos pela sociedade, entre 20 e 50% correspondem à 

construção civil. 

Sperb (2000) aponta quatro categorias de impactos ambientais durante o ciclo de vida 

de materiais de construção: 

� etapa de extração de matérias-primas e produção de materiais de construção; 

� etapa de transporte de materiais de construção; 

� etapa de utilização de materiais de construção em edificações; 

� etapa de disposição final de materiais de construção. 

São enormes os impactos negativos advindos da extração da matéria prima para uso da 

construção civil. Young (1992 apud Schneider, 2003) diz que diversos problemas ambientais 

como desmatamento, erosão do solo e poluição do ar e da água tem como causa a mineração e 

o processamento de minerais. O autor coloca o setor minerário como um dos maiores 

consumidores de energia, o que contribui com a poluição do ar e o aquecimento global. 

Deve-se considerar também o alto consumo energético da produção de materiais da 

construção civil. Existem poucos dados disponíveis no Brasil e o Quadro 2.2 apresenta o 

consumo de energia estimado para a produção de diferentes materiais de construção referentes 

ao mercado dos EUA. John (2000) cita ainda que a distância e o meio de transporte são 

fatores importantes de influência na energia incorporada nos materiais.  

Quando se trata dos impactos durante a utilização de materiais de construção, Sperb 

(2000) diz que a maior preocupação deve ser a emissão de compostos orgânicos voláteis por 

determinados produtos. O autor ainda destaca que este problema está mais relacionado com 

riscos à saúde humana e menos com impactos ambientais no planeta. 

Em relação à deposição irregular dos RCC, Beline (2006) diz que os resíduos gerados 

nas construções e reformas são retirados das proximidades dos pontos de geração e 
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depositados em diversos pontos dentro do perímetro urbano. Ainda segundo o autor, essas 

áreas geralmente são lotes públicos ou fundos de vale, em regiões pouco habitadas. 

Segundo Beline (2006), os impactos ambientais nessas áreas de deposição irregular 

são um conjunto de efeitos deteriorantes do ambiente local. 

Beline (2006) relata que os danos causados ao meio ambiente pela deposição de RCC 

em áreas não permitidas não são percebidos de imediato, e seus efeitos são menos visíveis, ou 

até mesmo invisíveis. Ainda segundo o autor, por esse motivo são relegados a um segundo 

plano pela maioria das administrações públicas municipais, não sendo tratados em caráter 

prioritário.  

 

Quadro 2.2 � Consumo de energia estimado para a produção de diferentes materiais de 
construção em MJ/ton. 

Produto Mínimo Máximo 

Cimento via seca 1,2 2 

Cimento via úmida 4,9 7,4 

Madeira natural 4 7 

Compensado 18 - 

Tijolo cerâmico 2,8 5,8 

Gesso 1,4 7,4 

Vidro Plano 10,2 21,6 

Tintas látex (base seca) 76,0 77,7 

Poliestireno 105,0 122,8 

Aço 35,7 39,0 

Alumínio 145,0 261,7 

Fonte: Cole e Rousseau, 1992 apud John, 2000 
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Beline (2006) apresenta diversos impactos ambientais que podem ser causados pela 

deposição dos RCC em locais inadequados: 

� Comprometimento do tráfego de pedestres e veículos; 

� Atração de outros tipos de resíduos; 

� Poluição atmosférica; 

� Poluição visual; 

� Prejuízos sociais e desvalorização das áreas de entorno; 

� Multiplicação de vetores e doenças; 

� Danos ao patrimônio público; 

� Comprometimento da drenagem urbana; 

� Assoreamento dos córregos; 

� Poluição sonora. 

Pinto (2001) considera que entre os diversos impactos causados por deposições 

irregulares, os de natureza sanitária e ambiental são os mais importantes. O autor cita o 

comprometimento da paisagem, do tráfego de pedestres, de veículos e da drenagem urbana, 

atração de resíduos não inertes, focos de proliferação de vetores de doenças. 

 

2.3 RECICLAGEM DE RCC  

 

Pinto (2001) aponta que os municípios não estão estruturados para gerenciar o volume 

cada vez mais significativo de resíduos e os inúmeros problemas gerados por eles. Ainda 

segundo o autor, o grande problema é que os gestores municipais atuam de maneira 

emergencial ou apenas como coadjuvantes no problema, em uma prática denominada de 

Gestão Corretiva. 

Segundo Pinto (2001), a Gestão Corretiva é caracterizada por englobar atividades não 

preventivas, repetitivas, custosas e que não alcançam os resultados esperados. O autor conclui 

ainda que essa forma de gestão será insustentável a partir do momento em que não existirem 
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mais áreas disponíveis para aterramento de RCC nas proximidades das regiões fortemente 

geradoras. 

Pinto (2001) propõe um modelo de gestão de RCC mais racional, eficaz, sustentável, e 

menos custoso, e denomina esse modelo de Gestão Diferenciada. O autor relata que a Gestão 

Diferenciada visa captar o máximo possível dos resíduos gerados, reciclar os resíduos 

captados, e alterar os procedimentos e culturas, com os seguintes objetivos: 

� redução dos custos municipais com a limpeza urbana, com a destinação dos resíduos e 

com a correção dos impactos ocorrentes na Gestão Corretiva; 

� disposição facilitada dos pequenos volumes de RCC gerados; 

� descarte racional dos grandes volumes gerados; 

� preservação do sistema de aterros, como condição para a sustentação do 

desenvolvimento; 

� melhoria da limpeza urbana; 

� incentivo à presença e à consolidação de novos agentes de limpeza urbana; 

� preservação ambiental, com a redução dos impactos por má deposição, redução do 

volume aterrado e redução dos impactos decorrentes da exploração de jazidas naturais de 

agregados para a construção civil; 

� preservação da paisagem e da qualidade de vida nos ambientes urbanos; 

� incentivo às parcerias para captação, reciclagem e reutilização de RCC; 

� incentivo à redução da geração nas atividades construtivas. 

Segundo Pinto (2001) as diretrizes básicas da Gestão Diferenciada dos RCC são a 

facilitação total da disposição, a segregação integral e a reciclagem dos resíduos, que é o foco 

desse trabalho. 

Cunha (2007) diz que a minimização dos resíduos da construção civil se baseia na 

redução quantitativa. Ainda segundo o autor, essa redução essa pode ser realizada pela 

redução na fonte geradora, pela reutilização dos resíduos no próprio processo construtivo e 



28 

 

pela reciclagem. 

Esse trabalho foca na reciclagem, que John (2001) divide em reciclagem primária, 

definida como a reciclagem do resíduo dentro do mesmo processo que o originou, e 

reciclagem secundária, definida como a reciclagem de um resíduo em um processo 

construtivo diverso daquele que o originou. Ainda segundo o autor, a reciclagem primária é a 

ideal, porém apresenta-se muitas vezes técnica ou economicamente inviável. John (2001) 

relata que a reciclagem primária tem dificuldades com a pureza, com a necessidade de 

controle da uniformidade das matérias primas, e com a necessidade de transporte de resíduos 

a longas distâncias. 

Os RCC podem ser reciclados no canteiro de obras ou nas usinas de reciclagem. Pinto 

(1999) comenta que para a reciclagem no canteiro de obras, deverá haver um planejamento, 

com a designação de áreas de segregação e processamento que permitam a valorização dos 

resíduos gerados. A reciclagem nas usinas de reciclagem será relatada em seção específica 

deste trabalho. 

 

2.3.1 Sistema de gestão para RCC 

 

Pinto e Gonzáles (2005) apresentam quatro ações para a estruturação de um sistema de 

gestão de RCC: 

� criação de uma rede de áreas para manejo de pequenos volumes; 

� criação de uma rede de áreas para manejo de grandes volumes; 

� criação de um programa de informação ambiental; 

� criação de um programa de fiscalização. 

A rede de áreas para manejo de pequenos volumes é definida por Pinto e Gonzáles 

(2005) como uma rede de pontos de entrega voluntária � PEV, de responsabilidade do 

município, com a função de captar os RCC oriundos dos pequenos geradores e coletores. A 

NBR 15112 (ABNT, 2004) define esses pontos como áreas de transbordo e triagem de 

pequeno porte, destinadas à entrega voluntária de pequenas quantidades de RCC. 

Cada PEV atende uma área ou bacia de captação de resíduos. Pinto e Gonzáles (2005) 
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definem essas bacias como áreas de características relativamente homogêneas, com 

dimensões que permitam o deslocamento dos pequenos coletores de seu perímetro até o PEV, 

inibindo o despejo irregular de resíduos. Além disso, os autores recomendam que o PEV 

esteja sempre que possível no centro geométrico de sua bacia de captação. 

Segundo Pinto e Gonzáles (2005), as bacias de captação devem ter raio variando entre 

1,5 e 2,5 km, possibilitando o deslocamento dos pequenos coletores. Os autores dizem 

também que a altimetria da região deve ser considerada, para evitar que os coletores subam 

ladeiras íngremes carregados. Deve-se atentar também para barreiras naturais que impeçam 

ou dificultem o acesso ao PEV. Mascaró (2003) aponta as declividades longitudinais máximas 

compatíveis com as características de cada via, o que é exposto no Quadro 2.3. 

 

Quadro 2.3 � Declividades máximas recomendáveis para cada tipo de via 

Tipo de via Declividades máximas recomendáveis (%) 

Arteriais 5 

Coletoras 7 

Locais 15 

Interiores dos lotes 20 

Fonte: Mascaró (2003)  
 

Pinto e Gonzáles (2005) sugerem ainda que os pontos de entrega voluntária devem 

ocupar áreas públicas ou privadas cedidas com área entre 200 e 600 m², de preferência áreas 

verdes deterioradas e sem capacidade de cumprir seu papel.  

Outro ponto destacado pelos autores é que o projeto de cada PEV deve prever a 

colocação de cerca viva nos limites da área; diferenciar os espaços para a recepção dos 

resíduos que tenham de ser triados; aproveitar o desnível existente para que a descarga de 

resíduos pesados seja feita diretamente no interior de caçambas metálicas estacionárias; 

garantir os espaços para manobras dos veículos que utilizarão a instalação; e preparar 

sinalização para informar a população do entorno sobre a finalidade dessa instalação pública.  

Pinto e Gonzáles (2005) indicam também a forma de organizar a recepção e remoção 

dos diferentes resíduos que podem ser levados aos pontos de entrega, o que é demonstrado no 

Quadro 2.4. Os mesmos autores apresentam uma sugestão de layout para os PEV, que é 
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exposto na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 � Layout sugerido para pontos de entrega voluntária � PEV 
Fonte: I&T Informações e Técnicas (apud Pinto e Gonzáles, 2005) 

 

Quadro 2.4 � Organização da recepção e remoção dos resíduos nos pontos de entrega 

Organização Em caçambas Em baias 

 RCC Solo Rejeitos Podas Móveis Madeira Papel Plástico 
e vidro 

Metálicos 

Como chega A granel Em partículas maiores 

Características de 
massa 

Densos Leves 

Características do 
equipamento para 

remoção 

Veículo para transporte 
de elevada tonelagem: 

limitar pelo peso 

Veículo para transporte de elevado volume: limitar 
pelo volume 

Melhor opção de 
transporte 

Caminhão poli 
guindaste 

Caminhão carroceria com laterais altas 

Fonte: Pinto e Gonzáles (2005) 
 

Já a rede de áreas para manejo de grandes volumes de RCC, segundo Pinto e Gonzáles 

(2005), é formada por áreas de transbordo e triagem, áreas de reciclagem de resíduos classe A 

e aterros de resíduos classe A. Ainda segundo os autores, em municípios de pequeno porte 

todas essas instalações podem estar concentradas em um mesmo local. Os mesmos autores 
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apresentam uma sugestão de layout para a área para manejo de grandes volumes de RCC, o 

que é demonstrado na Figura 2.2. 

Considerando que nas áreas de reciclagem de resíduos classe A ocorre britagem de 

pedras, essas áreas são classificadas como indústrias de minerais não metálicos, que são 

consideradas incômodas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. (PAIÇANDU, 2015b) 

 

Figura 2.2 � Layout sugerido para área de manejo para grandes volumes de RCC 
Fonte: I&T Informações e Técnicas (apud Pinto e Gonzáles, 2005) 

 

A NBR 15.114 (ABNT, 2004) define área de transbordo e triagem como aquela 

destinada ao recebimento de resíduos da construção civil, para triagem, armazenamento 

temporário dos materiais segregados, eventual transformação e posterior remoção para 

destinação adequada, evitando danos à saúde pública e ao meio ambiente. 

I&T Informações e Técnicas (apud Pinto e Gonzáles, 2005) define a área mínima das 

áreas de transbordo e triagem em relação à capacidade demandada de recebimento de 

resíduos. Isso é demonstrado no Quadro 2.5. 

Segundo a NBR 15.114 (ABNT, 2004), áreas de reciclagem de resíduos da construção 
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civil são locais destinados ao recebimento e transformação de resíduos da construção civil 

classe A, já triados, para produção de agregados reciclados.  

A recomendação de I&T Informações e Técnicas (apud Pinto e Gonzáles, 2005) para a 

dimensão das áreas de reciclagem de RCC classe A é exposta no Quadro 2.6. Analogamente o 

Quadro 2.7 expõe a recomendação para a dimensão das áreas de reciclagem de madeira. O 

mesmo autor recomenda uma área de 2.250 m² para manejo e recuperação de até 240 m³/dia 

de solos.  

A NBR 15.114 (ABNT, 2004) recomenda que o local utilizado para a implantação da 

área deve ser tal que: 

a) o impacto ambiental a ser causado pela instalação da área de reciclagem seja 

minimizado; 

b) a aceitação da instalação pela população seja maximizada; 

c) esteja de acordo com a legislação de uso do solo e legislação ambiental. 

 
Quadro 2.5 � Área mínima recomendada para transbordo e triagem em função de sua 

capacidade demandada 

ÁREAS DE TRANSBORDO E TRIAGEM 

Capacidade demandada (m³.dia-1) Área mínima (m²) 

70 1.100 

135 1.400 

270 2.300 

540 4.800 

Fonte: I&T Informações e Técnicas (apud Pinto e Gonzáles, 2005) 
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Além disso, para a avaliação da adequabilidade de um local aos critérios descritos, 

devem ser observados os aspectos relativos a hidrologia, vegetação e vias de acesso. Lima 

(1999) expõe que preferencialmente as centrais de reciclagem sejam instaladas próximas aos 

centros urbanos, ou até mesmo em seu interior, para manter a proximidade dos centros 

geradores de resíduos e dos locais de uso dos agregados reciclados, diminuindo assim os 

custos com transporte. 

 

Quadro 2.6 � Área mínima recomendada para reciclagem de RCC classe A em função 
de sua capacidade demandada 

ÁREAS DE RECICLAGEM DE RCC CLASSE A 

Capacidade demandada (m³.dia-1) Área mínima (m²) 

40 3.000 

80 3.500 

160 7.500 

320 9.000 

Fonte: I&T Informações e Técnicas (Apud Pinto e Gonzáles, 2005) 
 

 

Quadro 2.7 � Área mínima recomendada para reciclagem de madeira em função de sua 
capacidade demandada 

ÁREAS DE RECICLAGEM DE MADEIRA 

Capacidade demandada (m³.dia-1) Área mínima (m²) 

100 1.000 

240 1.800 

Fonte: I&T Informações e Técnicas (Apud Pinto e Gonzáles, 2005) 
 

Os aterros de resíduos da construção civil são definidos pela NBR 15.114 (ABNT, 

2004) como áreas de disposição de resíduos de construção classe A e resíduos inertes no solo, 

visando a reservação de materiais segregados, possibilitando o uso futuro dos materiais ou 

futura utilização da área. Esses aterros podem ser implantados visando dois objetivos: reservar 
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material segregado para uso futuro ou uso futuro da área pela correção da topografia. 

Em relação ao local de funcionamento das áreas de transbordo e triagem, de 

reciclagem e de aterros, deve-se considerar também a legislação ambiental sobre a proteção 

da vegetação nativa. A Lei Federal 12.651 (BRASIL, 2012) proíbe a retirada de vegetação 

nativa nas margens dos cursos d�água conforme o Quadro 2.8. Além disso, a legislação fixa 

faixas com valores entre 50 e 100 metros no entorno dos lagos e lagoas naturais em área rural, 

e 30 metros na área urbana. Um raio de 50 metros no entorno das nascentes também deve ser 

preservado.  

 

Quadro 2.8 � Largura mínima da faixa de preservação da vegetação em função da 
largura de corpos d�água 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE � APP  

Largura do corpo d�água Faixa de preservação permanente mínima 

< 10  30 m 

10-50 m 50 m 

50-200 m 100 m  

200-600 m 200 m 

> 600 m 500 m 

Fonte: Brasil (2012) � Organizado pelo autor 
 

Pinto e Gonzáles (2005) destacam ainda a importância da criação e implementação de 

um programa de informação ambiental com o intuito de mobilizar os agentes envolvidos na 

geração e transporte de RCC, para que esses assumam suas responsabilidades. Ainda segundo 

os autores, esse programa deverá ter ações voltadas à redução da geração de RCC, difusão do 

potencial de reutilização e reciclagem e divulgação da localização das áreas destinadas ao 

recebimento desses resíduos. 
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Após a criação e implementação das redes de manejo para pequenos e grandes 

volumes e do programa de informação ambiental, deve-se implantar um programa de 

fiscalização. Pinto e Gonzáles (2005) destacam as ações desse programa: fiscalização dos 

agentes coletores e dos geradores, fiscalização da existência e cumprimento dos projetos de 

gerenciamento de resíduos, e inibição da continuidade de operação dos antigos bota-foras. 

 
2.3.2 Plantas para beneficiamento de resíduos da construção civil 

 

Jadovski (2005) diz que o beneficiamento de RCC pode ser feito em plantas com 

diferentes características em relação à sua instalação, podendo ser fixas, semimóveis e 

móveis. 

As instalações fixas são utilizadas em empreendimentos definitivos, como pedreiras, 

minerações e fábricas de cimento (FABRICA...- FAÇO, 1985 apud Jadovski, 2005). Cairns, 

Di Niro e Dolara (1998, apud Jadovski, 2005) dizem que as principais vantagens desse tipo de 

planta são produtos reciclados mais diversificados e de melhor qualidade e a possibilidade de 

utilização de equipamentos maiores e mais potentes, melhorando o processo de britagem 

como um todo. Os altos investimentos financeiros e a disponibilização de uma área grande, 

superior a cinquenta mil metros quadrados, são as principais desvantagens das plantas fixas 

segundo o autor. 

Em empreendimentos de médio prazo como instalações para barragens hidrelétricas e 

pedreiras para construção de estradas, FABRICA...- FAÇO (1985 apud Jadovski, 2005) diz 

que são empregadas as instalações semimóveis. Ainda segundo o autor, as principais 

características dessas instalações são sua construção sobre bases metálicas, baixa altura e 

simplicidade de instalação. 

Segundo FABRICA...- FAÇO (1985 apud Jadovski, 2005), as instalações móveis são 

utilizadas em empreendimentos que requerem mobilização constante e tempo mínimo de 

montagem, como manutenção de estradas, prospecção geológica e exploração de jazidas. O 

autor aponta que esse tipo de planta é muito flexível, utiliza pouca mão-de-obra, necessita de 

pouco tempo de instalação e desinstalação, porém produz agregados com uma menor 

qualidade. 

Os processos de beneficiamento de RCC podem ser classificados em primeira, 

segunda e terceira geração. Segundo Hansen (1992), os processos de primeira geração são os 
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mais simples, pois a remoção dos contaminantes é realizada de maneira manual e os metais 

ferrosos são removidos por eletroímã. Ainda segundo o autor, os processos de segunda 

geração incorporam procedimentos mais sofisticados para triagem dos resíduos e limpeza, e 

as plantas de terceira geração possuem equipamentos mais avançados para tal fim.  

Angulo (2000) destaca que no Brasil as plantas de reciclagem são de primeira geração, 

pois só possuem sistemas de britagem e peneiramento, e são voltadas para a parcela 

inorgânica não metálica dos RCC. Ainda segundo o autor, nos Estados Unidos reciclam-se 

outras parcelas dos resíduos, como metais e madeiras. 

Segundo Hansen (1992), uma planta de primeira geração tem como característica 

principal possuir, além dos equipamentos convencionais de britagem, apenas dispositivos 

(imãs metálicos) para remoção de barras de aço e outros elementos metálicos. Pode-se utilizar 

um sistema de britagem aberto ou fechado, conforme indicado nas Figuras 2.3 e 2.4. 

De acordo com Lima (1999), os equipamentos utilizados na reciclagem de resíduos de 

construção são provenientes do setor de mineração, que são adaptados ou simplesmente 

utilizados na reciclagem. Uma exceção são os moinhos de rolo de pequeno porte utilizados 

para a preparação de argamassas a partir de resíduos de alvenaria, utilizados em construção de 

edifícios. 

Cunha (2007) diz que os principais equipamentos para operação de uma recicladora 

são o alimentador do britador, o britador, os transportadores de correias, os separadores 

magnéticos e as peneiras. Ainda segundo o autor, os equipamentos mais utilizados na 

britagem são os britadores de mandíbula e os britadores de impacto, mas também são 

encontrados os cones de britagem e os moinhos de rolo. Já Pinto e Gonzáles (2005) indicam 

os equipamentos necessários e o número de funcionários para os processos de reciclagem 

após a triagem dos resíduos, o que é exposto no Quadro 2.9. 
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Figura 2.3 � Planta de 1° geração � Sistema aberto 
Fonte: BOESMAN, 1985 apud HANSEN, 1992 

 

Quadro 2.9 � Equipamentos básicos e funcionários para a reciclagem de resíduos após a 
triagem 

Processos Equipamentos Nº de funcionários 

Reciclagem 
de RCC 
classe A 

Conjunto de reciclagem constituído por alimentador 
vibratório, britador, transportadores de correia, separador 

magnético, peneira vibratória, quadro de comando e 
outros complementos 

4 a 12 

Reciclagem 
de madeira 

Conjunto de reciclagem constituído por triturador, 
transportador de correia, separador magnético, quadro de 

comando e outros complementos 

2 a 8 

Recuperação 
de solos 

Conjunto de recuperação constituído por grelha 
vibratória, transportador de correia, quadro de comando e 

outros complementos 

2 a 3 

Fonte: Pinto e Gonzáles (2005) 
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Figuras 2.4 � Planta de 1° geração � Sistema fechado 
Fonte: BOESMAN, 1985 apud HANSEN, 1992 

 

2.3.3 Produtos da reciclagem de RCC  

 

Carneiro et al. (2001) relata que as parcelas de concreto, argamassa, solo, areia, 

cerâmicas e rochas, que representam a maioria dos componentes do RCC, podem ser 

facilmente reciclados. 

Carneiro et al. (2001) diz ainda que o RCC reciclado corretamente apresenta 

propriedades físicas e químicas apropriadas para seu uso como material de construção. O 

autor ressalta também que o RCC reciclado apresenta características bastante peculiares, pois 

a grande diversidade de matérias-primas, técnicas e metodologias empregadas na construção 

civil afetam as características dos resíduos gerados, principalmente sua composição e 

quantidade. 

Angulo (2000) aponta ainda para a variabilidade em diferentes características dos 

agregados de RCC reciclado, sendo composição, granulometria, forma, textura, abrasão, 

absorção de água. O autor cita também a variabilidade nas propriedades de argamassas e 

concretos plásticos produzidos com RCC reciclado. 
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Quadro 2.10 � Características dos agregados gerados pelos diferentes equipamentos de 
britagem 

Equipamentos Procedimentos Características 

Britador de mandíbula O material é literalmente 

mastigado por mandíbulas 

na câmara de britagem. 

Agregados graúdos. 

Apresentam granulometria 

ideal para produção de 

concretos estruturais. 

Cone de britagem O material é esmagado 

contra a parede de um cone 

na câmara de britagem. 

Requer que o material 

tenha sido previamente 

britado. 

Agregados graúdos. 

É o equipamento ideal para 

uso como britado secundário 

para processar material com 

diâmetro máximo inferior a 

200 mm. 

Moinhos de martelos 

rotativos ou britador de 

cilindros 

O material é conduzido por 

uma correia transportadora 

até a câmara de britagem, 

onde será esmagado. 

Agregados miúdos. Raramente 

utilizados pois só produzem 

materiais de granulometria 

fina. 

Britadores de impactos Após atingir a câmara de 

britagem, o material sofre 

sucessivos impactos por 

martelos que giram 

permanentemente. 

Agregados graúdos. 

São equipamentos para 

obtenção de agregados com 

granulometria ideal para 

aplicação em obras 

rodoviárias. 

Moinhos de rolo Após ser depositado 

manualmente na câmara de 

britagem, o material é 

transformado por 

esmagamento em areia. 

Agregados miúdos com 

granulometria controlada em 

função do tempo de moagem. 

Fonte: Levy (1997 apud Cunha, 2007) 
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Angulo et al. (2009) pondera que os métodos convencionais de caracterização dos 

agregados de RCC reciclados não provém informações detalhadas sobre sua composição 

química e mineralógica. Os autores apresentam uma metodologia baseada na combinação 

técnicas analíticas, sendo raio-x fluorescente, íons solúveis, difração de raio-x, análise 

termogravimétrica e dissolução seletiva de ácido clorídrico. 

As características dos equipamentos de britagem utilizados também interferem nas 

propriedades dos agregados reciclados, como mostra o Quadro 2.10. 

Os agregados de RCC reciclados têm diferentes usos, e a cada dia os estudos se 

aprofundam nesse sentido. Por exemplo, temos o uso em concretos plásticos, em argamassas, 

em blocos de concreto, em concreto estrutural, em camadas de base e sub-base de pavimentos, 

e em tijolos de solo estabilizado com cimento. (ANGULO, 2000; CARNEIRO, BURGOS E 

ALBERTE, 2001; NEVES, CARNEIRO E COSTA, 2001; LEVY, 2001). 

 

2.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)  

 

Davis Junior (1997) define Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como sistemas 

automatizados usados para armazenar, analisar e manipular dados geográficos, dados em que 

a localização geográfica é uma característica inerente à informação e indispensável para 

analisá-la. O autor comenta ainda que toda vez que a pergunta �onde?� aparece dentre as 

questões a serem resolvidas por um sistema automatizado, pode-se considerar a adoção de um 

SIG. 

Um dos grandes desafios para a elucidação de questões importantes de diversas áreas 

de conhecimento é conhecer a localização e compreender a distribuição espacial de eventos 

provenientes dessas atividades. O SIG permite a percepção visual da distribuição espacial de 

um problema, seja em saúde, geologia, urbanismo, ambiente, planejamento, como por 

exemplo, no caso da definição de áreas para manejo de resíduos da construção civil. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste capítulo é feita a caracterização do município de Paiçandu, foco deste trabalho, 

incluindo informações sobre seu Plano Diretor. São expostos também os métodos de 

quantificação dos RCC, de dimensionamento e de alocação das redes de áreas para manejo de 

RCC. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO   

 

Paiçandu é um município brasileiro localizado na microrregião de Maringá, 

mesorregião Norte Central do Estado do Paraná. As Figuras 3.1, 3.2 e 3.3 demonstram essa 

localização. 

Entre os anos de 1938 e 1940, a área se encontra o município de Paiçandu, era um 

sertão inóspito habitado por índios e caboclos, pois havia um pequeno cemitério que era ponto 

de referência, na densa mata virgem, onde eram enterrados os que morriam naquela época. 

(IBGE, 2010)  

No período de 1942 a 1944, começaram a surgir os primeiros desbravadores de Minas 

e São Paulo, atraídos pela fertilidade das terras próprias para o café, que na época do 

desbravamento se constituíam na maior fonte de riqueza da região, enfrentando toda espécie 

de dificuldade e corajosamente adentravam ao sertão através de �picadas�, construíam seus 

rústicos ranchos e com tenacidade e vigor formavam pequenas lavouras. Por volta de 1948, 

teve início a obra colonizadora pela empresa Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e a 

formação de glebas (IBGE, 2010). 

Com o território desmembrado do município de Maringá, recebeu status de município 

com a Lei Estadual n° 4.245 (PARANÁ, 1960) e passou a fazer divisas com os municípios de 

Maringá, Floriano, Ivatuba, Ourizona e Mandaguaçu. 

Com área de 171,379 km² e população estimada em 38.846 habitantes (IBGE, 2014), 

apresenta uma densidade demográfica de 227 hab.km-2. 

Localizada na bacia do rio Ivaí, Paiçandu tem uma hidrografia composta 

principalmente pelos ribeirões Paiçandu, Colombo e Bandeirantes do Sul, além de vários 
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corpos d�água de menor porte. 

O município é cortado pela PR 323, importante rodovia estadual, e por uma ferrovia. 

Além disso, apresenta uma grande quantidade de estradas rurais. 

 

Figura 3.1 � Localização da mesorregião Norte Central do Estado do Paraná 
Fonte: IBGE (2010) � Adaptado pelo autor 
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Figura 3.2 � Localização da microrregião de Maringá no Norte Central Paranaense 
Fonte: IBGE (2010) - Adaptado pelo autor 

 

Figura 3.3 � Localização do município de Paiçandu na microrregião de Maringá- 
Paraná 

Fonte: IBGE (2010) - Adaptado pelo autor 
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3.1.1 Macrozoneamento do município de Paiçandu 

 

No ano de 2015 foi sancionada a Lei Municipal n° 2.409 (PAIÇANDU, 2015a) que 

estabeleceu o novo Plano Diretor do município, revisando o Plano anterior, sancionado no 

ano de 2007. 

Esse Plano é composto por diversos Códigos e Leis Complementares, cada qual com 

seu objetivo específico, citados a seguir: 

· Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

· Lei de Parcelamento do Solo; 

· Código de Posturas; 

· Lei do Perímetro Urbano; 

· Lei de Diretrizes Viárias; 

· Plano de Ação e Investimentos. 

O Macrozoneamento do município é definido pelas seguintes macrozonas: 

(PAIÇANDU, 2015a) 

· Macrozona Urbana Central; 

· Macrozona Urbana Residencial I; 

· Macrozona Urbana Residencial II; 

· Macrozona Industrial I; 

· Macrozona Industrial II; 

· Macrozona de Ocupação Especial; 

· Macrozona Urbana de Consolidação Residencial; 

· Macrozona Rural; 
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· Macrozona Rural de Ocupação Integrada; 

· Macrozona Especial de Interesse Social; 

A seguir essas macrozonas são descritas e suas características relevantes para esse 

trabalho são detalhadas, com base no Plano Diretor (PAIÇANDU, 2015a) e na Lei de Uso e 

Ocupação do Solo (PAIÇANDU, 2015b) 

A Macrozona Urbana Central corresponde a porção central da malha urbana onde há 

maior concentração de atividades de comércio e prestação de serviços, ocupação residencial 

consolidada e servida por infraestrutura que pode ser aproveitada de forma satisfatória. Nesta 

área permitem-se habitações, comércio varejista, serviços de âmbito local, atividades 

manufatureiras, serviços de profissionais liberais que não gerem grande circulação de pessoas 

e atividades que não causem incomodidade, periculosidade ou nocividade. A taxa de 

ocupação máxima é de 70% no térreo. (PAIÇANDU, 2015a; PAIÇANDU, 2015b) 

Na Macrozona Urbana Residencial predomina o uso residencial nas diversas formas 

de ocupação, resultantes de loteamentos, da implantação de conjuntos habitacionais, 

cooperativas e consórcios, e tem como objetivo consolidar o padrão residencial estabelecido e 

criar vínculos com vias comerciais de forma ordenada. A taxa de ocupação máxima é de 70% 

e permitem-se habitações, atividades manufatureiras, serviços de profissionais liberais e 

atividades que não causem incomodidade, periculosidade ou nocividade. (PAIÇANDU, 

2015a; PAIÇANDU, 2015b) 

Essa macrozona está dividida em Macrozona Residencial I e Macrozona Residencial 

II. Enquanto a primeira se destina a abrigar habitações de gabarito de até um pavimento e 

baixa ou média densidade populacional, visando manter o padrão residencial existente, a 

segunda se destina a abrigar predominantemente habitações com gabaritos mais elevados e 

média ou alta densidades, visando aumentar a densidade populacional em locais já servidos de 

infraestrutura urbana e comunitária. (PAIÇANDU, 2015a; PAIÇANDU, 2015b)   

A Macrozona Urbana Industrial corresponde a parte do território urbano onde a 

logística é a principal ferramenta para desenvolvimento da atividade de indústria, comércio e 

serviços correlatos. Essas áreas têm como objetivo estabelecer um intercâmbio econômico e 

social com os setores do município e região, além da obrigatoriedade em manter a segurança 

para cada tipologia de atividade exercida. (PAIÇANDU, 2015a; PAIÇANDU, 2015b) 
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Podemos subdividir essa macrozona em Macrozona Urbana Industrial I e Macrozona 

Industrial II. A principal diferença entre elas são os tipos de atividades permitidas. Na 

primeira são permitidas atividades que garantam baixo risco ambiental como atividades de 

comércio geral, comércio atacadista, serviços de âmbito local, serviços em geral, serviços 

especiais, indústrias não incômodas e indústrias especiais, com exceção de indústrias 

metalúrgicas, petroquímicas e atividades que realizem a queima de lixo, materiais e resíduos 

sólidos. Já na Macrozona Industrial II são permitidas atividades que possam gerar incômodos 

e riscos à ocupação residencial e ao meio ambiente, como o comércio atacadista, serviços 

especiais e todas as categorias de indústrias incômodas, não incômodas e especiais. Outra 

diferença importante é que na Macrozona Industrial I a taxa de ocupação máxima é de 80% e 

essa mesma taxa não é especificada para a Macrozona Industrial II. (PAIÇANDU, 2015a; 

PAIÇANDU, 2015b) 

A Macrozona de Ocupação Especial corresponde à porção do território urbano 

ocupado por edificações ou usos especiais que requerem atenção especial nas questões 

ambientais, como cemitérios e estações de tratamento de esgoto. O principal objetivo dessa 

macrozona é assegurar o perfeito funcionamento dos equipamentos já existentes e permitir a 

ocupação urbana em seu entorno de forma compatível. (PAIÇANDU, 2015a; PAIÇANDU, 

2015b) 

O quadrilátero urbano do distrito de Água Boa, incluindo sua área consolidada pela 

ocupação predominantemente residencial e sua área de expansão urbana, equivale à 

Macrozona Urbana de Consolidação Residencial Especial. São permitidos os usos para 

habitações, atividades manufatureiras, serviços de profissionais liberais e atividades que não 

gerem incomodidade, periculosidade ou nocividade, com o objetivo de manter as 

características de ocupação existentes no distrito. A taxa de ocupação máxima é de 70%. 

(PAIÇANDU, 2015a; PAIÇANDU, 2015b) 

A Macrozona Rural corresponde a porção não urbanizada e não inserida no perímetro 

urbano do município. Tem como objetivo ordenar e monitorar o uso e ocupação da área rural 

com controle de agrotóxicos, incentivo a atividades agrossilvipastoris e ao manejo ambiental, 

implementar o turismo local, e ordenar o controle da exploração e do comércio da reserva 

aquífera de forma sustentável. (PAIÇANDU, 2015a; PAIÇANDU, 2015b) 

Com o objetivo de ordenar e monitorar a ocupação de forma a integrar as atividades 
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econômicas do meio rural e urbano, utilizando-se das ferramentas do plano econômico, da Lei 

de Parcelamento do Solo e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, foi demarcada a Macrozona 

Rural de Ocupação Integrada. (PAIÇANDU, 2015a; PAIÇANDU, 2015b; PAIÇANDU, 

2015c) 

A Macrozona Especial de Interesse Social é definida como uma área do território 

destinada prioritariamente à produção de Habitação de Interesse Social para a população de 

baixa renda além da recuperação urbanística e a regularização fundiária. A taxa de ocupação 

máxima é de 70% e permitem-se usos para habitação, atividades manufatureiras, serviços de 

profissionais liberais e atividades que não gerem incomodidade, periculosidade ou 

nocividade. (PAIÇANDU, 2015a; PAIÇANDU, 2015b) 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Quantificação dos resíduos da construção civil - RCC 

 

Segundo Pinto (1999) existem três métodos diferentes de se quantificar a geração de 

RCC em uma localidade: 

1. por meio de estimativas da área construída; 

2. pelo controle das movimentações de cargas pelos coletores; 

3. e pelo controle das descargas nas áreas de destino do RCC. 

Esse trabalho utilizará o primeiro método. Isso se justifica pela dificuldade em se 

realizar o controle das descargas de RCC devido à sua pulverização na área urbana. Além 

disso, as empresas transportadoras no município em estudo não têm registros confiáveis sobre 

a quantidade de RCC transportado, fato agravado pelo grande número de transportadores 

informais, incluindo os próprios geradores. 

A estimativa da geração de RCC das construções será feita por meio da Equação 2.2, 

exposta novamente abaixo. A área construída foi obtida dos registros da prefeitura municipal 

de Paiçandu. A taxa de geração de resíduos utilizada é de 150 kg.m-2, obtida por Pinto (1999). 
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C = AC * TG (2.2) 

Em que:  C : quantidade de RCC gerada (kg); 
AC : área construída(m²); 
TG : taxa de geração de resíduos de construção (kg.m-2); 

 

Para estimar a geração de RCC referente as demolições, o cálculo ocorre de maneira 

análoga, porém a taxa de geração de resíduos considerada é de 1.200 kg.m-2, valor que Pinto 

(1999) considera como a massa estimada de edificações executadas predominantemente por 

processos convencionais. 

Os dados referentes às áreas de construção e demolição foram obtidos a partir da 

análise dos registros de alvarás, que se encontram em um livro da prefeitura municipal de 

Paiçandu (PAIÇANDU, 2016a), exposto pelas Figuras 3.4 a 3.6. Foram utilizados os registros 

referentes aos anos de 2013 a 2015, e os dados foram planilhados seguindo os seguintes 

critérios:   

�  uso da edificação: comercial, residencial ou industrial; 

� estrutura: convencional ou não convencional; 

� categoria de alvará: construção, ampliação, reforma ou demolição. 

Para cada um dos critérios foram coletados mensalmente o número de alvarás e a área 

autorizada. A utilização dos registros dos anos de 2013 a 2015 se justifica por uma maior 

fiscalização da prefeitura e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA nas 

obras do município a partir de janeiro de 2013. Com isso, os dados referentes aos alvarás de 

construção e demolição passaram a ser mais próximos da realidade. 

O problema desse método é que ele não considera as construções informais. Para 

corrigir isso, a estimativa de geração de RCC relativa a reformas e ampliações por meio dos 

alvarás foi desconsiderada e foi utilizada uma forma diferente para estimar a mesma, baseada 

no número de transformações dos padrões de energia elétrica. 
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Figura 3.4 � Livro de registro de alvarás � Imagem geral 
Fonte: Paiçandu (2016a) 

Esse número será obtido junto à empresa fornecedora de energia, que no caso 

paranaense é a Companhia Paranaense de Energia � COPEL.  

Angulo et al (2011) admitiu que uma reforma não ultrapassa 25% da área média 

construída. Neste trabalho será considerado o cenário mais conservador baseado nesse estudo, 

ou seja, todas as reformas serão consideradas com área de 25% da área média construída. 

Com isso, o cálculo da área media construída se dará pela Equação 3.1.    

                                                                                                                                                                                             

                                                                        
AMC= AC / N

                                                             (3.1) 

Em que:  AMC : área média construída (m²); 

AC : área total construída no período analisado (m²); 

N : número total de alvarás de construção no período analisado. 
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Figura 3.5 � Livro de registro de alvarás � Lado esquerdo 
Fonte: Paiçandu (2016a) 

 

Em relação à geração por metro quadrado de reformas e ampliações, será considerado 

o índice de 470 kg de RCC por metro quadrado, obtido por Morales, Mendes e Angulo (2006, 

apud Angulo et al., 2011). Com isso, foi utilizada a Equação 3.2 de Angulo et al. (2011), 

exposta abaixo, para calcular a geração de RCC referentes a reformas e ampliações: 

 

                                                             R = P *(AMC * 0,25) * �R                   (3.2) 
  

Em que:  R : quantidade de resíduos gerados por reformas e ampliações (kg); 

P : número de transformações dos padrões de energia elétrica; 

AMC : área média construída (m²); 

�R : índice de geração de resíduos nas reformas e ampliações (kg.m-2). 
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Figura 3.6 � Livro de registro de alvarás � Lado direito 
Fonte: Paiçandu (2016a) 

 

Como última etapa da quantificação da geração de RCC, serão somados os valores 

referentes às construções e demolições, estimados com base no livro de registro de alvarás da 

Prefeitura Municipal de Paiçandu, com os valores referentes às reformas e ampliações, 

estimados com base nos registros de transformações nos padrões de energia da COPEL. 

 

3.2.2 Dimensionamento das redes de áreas para manejo de pequenos e grandes volumes 

de RCC 

 

Os Pontos de Entrega Voluntária � PEV serão áreas de 200 a 600 m² e o layout 

utilizado será o indicado por I&T Informações e Técnicas (apud Pinto e Gonzáles, 2005) na 

Figura 2.1. 

Todas as áreas para manejo de grandes volumes de RCC serão reunidas em um só 

local, como sugeriram Pinto e Gonzáles (2005) para pequenas cidades, e seu layout será 
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baseado na sugestão de I&T Informações e Técnicas (apud Pinto e Gonzáles, 2005) na Figura 

2.2. A área total será calculada baseando-se nos Quadros 2.5 a 2.7 e no próprio layout. 

 

3.2.3 Alocação das redes de áreas para manejo de pequenos e grandes volumes de RCC 

 

O mapa base foi fornecido pela prefeitura municipal de Paiçandu (PAIÇANDU, 

2016b) em formato .dwg. Na sequência, utilizando software CAD foram desenvolvidos os 

Mapas 3.1 a 3.6, sendo, respectivamente, hidrográfico, macrozoneamento, ferrovia, rodovia, 

vias secundárias e curvas de nível na área urbana. 

 

 
Mapa 3.1 - Mapa hidrográfico do município de Paiçandu 

Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
 

O Mapa 3.1 mostra que o município é fartamente provido de recursos hídricos em 

praticamente toda a sua extensão, o que pode dificultar a escolha de bons locais para áreas de 

manejo de RCC. Percebemos pelo Mapa 3.2 que o município de Paiçandu é 

predominantemente rural e tem uma pequena proporção de áreas industriais, sendo esse outro 

fator que pode prejudicar o manejo de RCC. 
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Mapa 3.2 - Mapa de macrozoneamento do município de Paiçandu 
Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
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Mapa 3.3 - Mapa de ferrovia do município de Paiçandu 
Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 

 

Os Mapas 3.3 e 3.4 mostram respectivamente a localização da ferrovia e da rodovia 

que cruzam o município. Podemos perceber que grande parte das áreas de Paiçandu não tem 

acesso a nenhuma das duas, o que pode dificultar a escolha de locais com bom acesso para 

implantação de áreas de manejo de RCC. 

 

Mapa 3.4 - Mapa de rodovia do município de Paiçandu 
Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 

 

Fica claro no Mapa 3.5 que o município de Paiçandu tem muitas estradas secundárias, 

que abrangem quase todo seu território. O que pode melhorar as condições de acesso para 

áreas de manejo. O Mapa 3.6 mostra as curvas de nível na área urbana do município, 
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indicando um relevo medianamente ondulado. 

 

Mapa 3.5 - Mapa de vias secundárias do município de Paiçandu 
Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 

 

 

Mapa 3.6 - Mapa de curvas de nível da área urbana do município de Paiçandu 
Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
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3.2.3.1 Alocação da área para manejo de grandes volumes de RCC 

 

O processo de alocação da área para manejo de grandes volumes de RCC é exposto no 

fluxograma da Figura 3.7. No início foram elaborados os seguintes mapas municipais, com 

base nos mapas temáticos anteriormente desenvolvidos, utilizando como ferramenta o 

software ArcGis 10.1: 

· Mapa hidrográfico com a demarcação de faixas de distância dos recursos hídricos; 

· Mapa de rodovia com a demarcação de faixas de distância da mesma; 

· Mapa de ferrovia com a demarcação de faixas de distância da mesma; 

· Mapa de vias secundárias com a demarcação de faixas de distância das mesmas; 

· Mapa de Macrozoneamento; 

 

Figura 3.7 � Fluxograma do processo de alocação da área para manejo de grandes 
volumes de RCC 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Para o mapa hidrográfico foram utilizadas as faixas de distâncias mínimas das áreas de 

preservação permanentes, contidas na Lei Federal n° 12.651 (BRASIL, 2012) e expostas no 

Quadro 2.6.  

Para os mapas de rodovia e ferrovia foram demarcadas faixas a cada 250 metros de 

distância das mesmas e para o mapa de vias secundárias foram demarcadas a cada 50 metros 

de distância das mesmas. O critério utilizado para essa demarcação foi a escala do município, 
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com faixas menores nas vias secundárias devido a sua abrangência maior no município de 

Paiçandu. Essas faixas são expostas no Quadro 3.1.  

 

Quadro 3.1 � Largura das faixas de distâncias para os mapas de rodovia, ferrovia e vias 
secundárias 

Faixa de distância Rodovia (m) Ferrovia (m) Vias secundárias (m) 

1 0-250 0-250 0-50 

2 250-500 250-500 50-100 

3 500-750 500-750 100-150 

4 750-1000 750-1000 150-200 

5 1000 + 1000 + 200 + 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Em seguida foi criado um sistema de classificação e pontuação para esses mapas, 

variando entre �proibido� e �ideal�, exposto no Quadro 3.2. 

 
Quadro 3.2 � Sistema de classificação e pontuação dos mapas utilizados na alocação da 

área para manejo de grandes volumes de RCC 
Classificação Pontuação Cor estipulada 

Proibido 0 Preto 

Péssimo 1 Vermelho 

Ruim 2 Laranja 

Regular 3 Amarelo 

Bom 4 Verde 

Ideal 5 Azul 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

A classificação do mapa hidrográfico com a demarcação de faixas de distâncias, 

baseada na Lei Federal n° 12.651 (BRASIL, 2012) e no Quadro 3.2, é apresentada no Quadro 

3.3. O Quadro 3.4 expõe a mesma classificação, porém para os mapas de rodovia, ferrovia e 

vias secundárias. 
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Quadro 3.3 � Classificação e pontuação do mapa hidrográfico na alocação da área de 
manejo para grandes volumes de RCC 

Distância dos recursos hídricos (m) Classificação Pontuação Cor estipulada 

0-30 Proibido 0 Preto 

30-50 Péssimo 1 Vermelho 

50-100 Ruim 2 Laranja 

100-200 Regular 3 Amarelo 

200-500 Bom 4 Verde 

500 + Ideal 5 Azul 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Quadro 3.4 � Classificação e pontuação dos mapas de rodovia, ferrovia e vias 
secundárias na alocação da área de manejo para grandes volumes de RCC 

Distância da 
rodovia (m) 

Distância da 
ferrovia (m) 

Distância das vias 
secundárias (m) 

Classificação Pontuação Cor 
estipulada 

0-250 0-250 0-50 Ideal 5 Azul 

250-500 250-500 50-100 Bom 4 Verde 

500-750 500-750 100-150 Regular 3 Amarelo 

750-1000 750-1000 150-200 Ruim 2 Laranja 

1000 + 1000 + 200 + Péssimo 1 Vermelho 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Na sequência os três mapas relacionados à vias, já com suas pontuações e 

classificações, foram unificados. A elaboração desse novo mapa, chamado de Mapa de Vias, 

se deu através do comando �Calculadora Raster� do software ArcGis 10.1, em que foi 

atribuído um peso de 50% para o mapa de rodovias, e de 30% e 20% para os mapas de vias 

secundárias e ferrovia, respectivamente, através da Equação 3.3. A atribuição desses pesos se 

faz necessária pela importância maior do acesso à rodovia, que atravessa o município e une o 

distrito sede ao distrito de Água Boa. As vias secundárias também são importantes, porém por 

serem mais abundantes no município foi-se adotado um peso menor para esse mapa. Em 

relação a ferrovia, foi dado um peso menor pelo fato da mesma não estar totalmente ativa, o 

que pode acontecer em um futuro breve. 
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VIAS = RODOVIA * 0,5 + VIAS SECUNDÁRIAS * 0,3 + FERROVIA * 0,2          (3.3) 

 
Em que:  VIAS: pontuação do mapa de vias; 

RODOVIA: pontuação do mapa de rodovia; 

VIAS SECUNDÁRIAS: pontuação do mapa de vias secundárias; 

FERROVIA: pontuação do mapa de ferrovia. 
 

A classificação do mapa de macrozoneamento é baseada na legislação municipal de 

Paiçandu (PAIÇANDU, 2015a; PAIÇANDU, 2015b). Considerando que as áreas de manejo 

de grandes volumes de RCC são classificadas como indústrias incômodas (PAIÇANDU, 

2015b), nas macrozonas Urbana Central, Residencial I, Residencial II, Consolidação 

Residencial, e Especial de Interesse Social é proibido a instalação desse tipo de atividade, pois 

permite-se apenas atividades que não gerem incomodidade e são proibidas indústrias.  

Fica proibida instalação da área de manejo também na Macrozona de Ocupação 

Especial pois a mesma permite apenas os usos e edifícios especiais existentes, como 

cemitérios e estações de tratamento de esgoto, que requerem atenção ambiental para assegurar 

sua compatibilidade com a ocupação urbana. 

A Macrozona Rural não é apropriada para a instalação da área de manejo de grandes 

volumes de RCC, pois a legislação municipal indica que essa macrozona deva ser usada com 

incentivo a atividades agrossilvipastoris, de manejo ambiental e de turismo, além disso, sua 

grande extensão inclui áreas distantes da área urbana, aumentando os custos com transporte. 

Entretanto, a mesma legislação não proíbe expressamente a instalação de indústrias nessa 

macrozona, além disso, a baixa densidade populacional minimiza o impacto da instalação 

desse tipo de atividade. Em vista disso, a Macrozona Rural é classificada como �ruim� para a 

instalação da área de manejo de grandes volumes.  

A Macrozona Rural Integrada foi considerada �regular� pois ela tem como objetivo 

integrar as atividades do meio rural e urbano, além de se localizar mais próxima da área 

urbana, o que são vantagens em relação à Macrozona Rural. 

A Macrozona Industrial II é considerada �ideal�, pois permite atividades classificadas 

como incômodas e que possam trazer riscos à ocupação residencial e ao meio ambiente. Já a 

Macrozona Industrial I permite apenas industrias não incômodas, entretanto por ser uma 
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macrozona industrial, é classificada como �regular� para a implantação de uma área para 

manejo de grandes volumes de RCC. 

A classificação de todas as macrozonas listadas, incluindo sua pontuação e cor 

estipulada, está exposta no Quadro 3.5. 

Na sequência nos encontramos com três mapas distintos, sendo Mapa de Hidrografia, 

Mapa de Vias e Mapa de Macrozoneamento, cada um com sua classificação. Cada mapa 

desses representa uma categoria de impacto que tenta-se minimizar. O Mapa de Hidrografia é 

um critério ambiental pois baseia-se na proteção aos recursos hídricos. O Mapa de 

Macrozoneamento representa o critério social pois leva em conta principalmente a 

incomodidade e periculosidade da instalação de uma área de manejo para a população. Já o 

Mapa de Vias é uma maneira de se levar em conta o peso financeiro, pois quanto pior as 

condições de acesso à área de manejo, mais caro será o funcionamento do sistema de gestão 

de RCC. Esses três mapas foram unificados em um único mapa chamado de Mapa de 

Alocação. A elaboração desse mapa se deu com a utilização do comando �Calculadora 

Raster� do software ArcGis 10.1, em que foram atribuídos pesos iguais aos três mapas, como 

demonstrado na equação 3.4. 

 

ALOCAÇÃO=( HIDROGRAFIA+ VIAS+ MACROZONEAMENTO)÷ 3           (3.4) 

 
Em que:  ALOCAÇÃO: pontuação do mapa de alocação; 

HIDROGRAFIA: pontuação do mapa de hidrografia; 

VIAS: pontuação do mapa de vias; 

MACROZONEAMENTO: pontuação do mapa de macrozoneamento. 
 
 

Por último foram indicados os melhores locais para a instalação da área para manejo 

de grandes volumes de RCC, levando-se em conta o Mapa de Alocação e o dimensionamento 

obtido anteriormente 
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Quadro 3.5 � Classificação e pontuação do mapa de macrozoneamento na alocação da 
área de manejo para grandes volumes de RCC 

Macrozona Classificação Pontuação Cor estipulada 

Urbana Central Proibido 0 Preto 

Residencial I Proibido 0 Preto 

Residencial II Proibido 0 Preto 

Industrial I Regular 3 Amarelo 

Industrial II Ideal 5 Azul 

Ocupação Especial Proibido 0 Preto 

Consolidação Residencial Proibido 0 Preto 

Rural Ruim 2 Laranja 

Rural  de Ocupação Integrada Regular 3 Amarelo 

Especial de Interesse Social Proibido 0 Preto 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

3.2.3.2 Alocação da rede de áreas para manejo de pequenos volumes de RCC 

 

A alocação da rede de áreas para manejo de pequenos volumes de RCC segue o 

fluxograma exposto na figura 3.8. Preliminarmente foram elaborados os seguintes mapas 

municipais, com base no mapa de curvas de nível anteriormente desenvolvido, utilizando 

como ferramenta o software ArcGis 10.1: 

· Mapa de Declividade; 

· Mapa Hipsométrico 
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Figura 3.8 � Fluxograma do processo de alocação de áreas para manejo de pequenos 
volumes de RCC 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

As bacias de captação terão raios variando de 1,5 a 2,5 quilômetros, variando de 

acordo com a declividade local. O critério de declividade considerado será baseado nas 

declividades máximas recomendáveis de vias urbanas proposto por Mascaró (2003), e é 

exposto no Quadro 3.6. 

Pinto e Gonzáles (2005) recomendam que os PEV devem ser alocados levando-se em 

conta a altimetria da região, sendo instalados preferencialmente em locais de menor altitude e 

evitando barreiras que impeçam ou dificultem o acesso ao ponto.  Assim, considerando-se o 

Mapa Hipsométrico e as barreiras físicas existentes na área urbana de Paiçandu (rodovia, 

linha férrea e recursos hídricos), foram traçadas as calhas de captação para os PEV, 

respeitando os raios estabelecidos na classificação obtida no Mapa de Declividade. Por fim 

serão sugeridos os locais para implantação dos PEV em cada calha de captação, 

preferencialmente próximo ao centro geométrico das mesmas. 

 

Quadro 3.6 � Classificação do mapa de declividade na alocação dos pontos de entrega 
voluntária de RCC 

Declividade (%) Classificação Cor estipulada Raio máximo da bacia 
de captação (km) 

< 5 Muito baixa Azul 2,5 

� 5 e < 7 Baixa Verde 2,2 

� 7 e < 15 Regular Amarelo 1,8 

> 15 Alta Vermelho 1,5 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse capítulo são apresentados e discutidos os resultados deste trabalho. Os mesmos 

passam pela quantificação dos RCC gerados no município de Paiçandu além do 

dimensionamento e alocação das redes de áreas para manejo de pequenos e grandes volumes 

de RCC. 

 

4.1 QUANTIFICAÇÃO DE RCC 

 

A estimativa de geração de RCC é baseada nos registros de alvarás da prefeitura de 

Paiçandu e no número de ligações de energia efetuadas pela COPEL. Os dados coletados são 

referentes aos anos de 2013 a 2015. 

Algumas considerações sobre a coleta de dados são importantes. Não foram 

considerados os registros de atualizações, regularizações, substituições e renovações de 

alvarás, pois tratam-se apenas de trâmites burocráticos e legais que não significam geração de 

RCC. Além disso, todos os alvarás de prédios públicos, associações, organizações não 

governamentais e templos religiosos foram considerados como comerciais, assim como os 

alvarás registrados como mistos (comerciais e residenciais).     

Sobre a classificação convencional ou não-convencional, foram consideradas 

estruturas não-convencionais aquelas registradas como pré-moldadas em concreto, estruturas 

em steelframe e residências de madeira. Esse último caso tem um grande número de registros 

de demolições.  

A Tabela 4.1 traz os dados dos registros da prefeitura do ano de 2013 divididos em 

alvarás comerciais, residenciais ou industriais. A Tabela 4.2 divide os alvarás de 2013 em 

convencionais e não convencionais. Já a Tabela 4.3 divide os dados de 2013 em alvarás de 

construção, ampliação, reforma e demolição.  

No mês de maio de 2013, nota-se que os alvarás de construção, com estrutura 

convencional e residenciais, apresentam valores muito acima dos outros meses. Essa anomalia 

pode ser facilmente explicada pela expedição do alvará de construção de um condomínio 

residencial composto por oito edifícios com sete pavimentos, totalizando 20.637,36 metros 

quadrados. No mês de julho do mesmo ano, outra anormalidade é percebida, houve a 
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liberação do alvará de construção de um centro de distribuição de uma rede de supermercados 

com área total de 46.510,07 metros quadrados.  

 

Tabela 4.1 � Alvarás divididos em residenciais, comerciais e industriais - 2013 

 Comercial / Mista Residencial Industrial 

Mês N° Alvarás Área (m²) N° Alvarás Área (m²) N° Alvarás Área (m²) 

Jan. 5 1.417,62 44 6.168,77 - - 

Fev. - - 25 3.724,53 - - 

Mar. 6 1.162,71 78 10.547,34 1 700,00 

Abr. 1 196,90 9 1.234,55 - - 

Maio 2 413,03 56 27.897,38 1 1.834,45 

Jun. 3 462,46 47 5.680,39 - - 

Jul. 7 2.461,89 53 7.318,66 1 46.510,07 

Ago. 2 729,23 34 5.078,67 3 10.486,23 

Set. - - 42 5.450,90 1 1.262,68 

Out. 2 508,60 41 6.453,88 - - 

Nov. 3 744,17 20 3.229,63 - - 

Dez. 2 497,15 35 5.031,23 3 1.732,49 

Total 33 8.593,76 484 87.815,93 10 62.525,92 

Fonte: Paiçandu (2016a) 
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Tabela 4.2 � Alvarás divididos em convencionais e não convencionais - 2013 

2013 Convencional Não Convencional 

Mês N° Alvarás Área (m²) N° Alvarás Área (m²) 

Jan. 47 7.160,58 2 425,81 

Fev. 25 3.724,53 - - 

Mar. 81 11.521,29 4 888,76 

Abr. 10 1.431,45 - - 

Maio 58 29.944,78 1 200,08 

Jun. 50 6.142,85 - - 

Jul. 61 56.290,62 - - 

Ago. 38 6.995,85 1 9.298,28 

Set. 43 6.713,58 - - 

Out. 43 6.962,48 - - 

Nov. 23 3973,80 - - 

Dez. 40 7.260,87 - - 

Total 519 148.122,68 8 10.812,93 

Fonte: Paiçandu (2016a) 
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Tabela 4.3 � Alvarás divididos em construções, ampliações, reformas e demolições - 2013 

2013 Construção Ampliação Reforma Demolição 

Mês N° 

Alvarás 

Área (m²) N° 

Alvarás 

Área 

(m²) 

N° 

Alvarás 

Área 

(m²) 

N° 

Alvarás 

Área (m²) 

Jan. 46 7.326,36 1 122,88 1 41,28 1 95,87 

Fev. 24 3.664,69 - - - - 1 59,84 

Mar. 80 11.736,74 - - 3 433,1 2 240,21 

Abr. 10 1.431,45 - - - - - - 

Maio 54 28.093,25 1 1.834,45 2 138,76 2 78,40 

Jun. 47 5.862,62 - - 3 280,23 - - 

Jul. 54 55.533,27 4 379,00 2 269,21 1 109,14 

Ago. 39 16.294,13 - - - - - - 

Set. 38 5.307,23 3 1.318,78 1 80,77 1 6,80 

Out. 41 6.914,72 2 47,76 - - - - 

Nov. 21 3.769,72 1 20,02 1 184,06 - - 

Dez. 40 7.260,87 - - - - - - 

Total 494 153.195,05 12 3.722,89 13 1.427,41 8 590,26 

Fonte: Paiçandu (2016a) 

 

Analogamente às tabelas anteriores, as Tabelas 4.4 a 4.6 dividem os dados coletados 

dos registros de alvarás da prefeitura de Paiçandu, porém dizem respeito ao ano de 2014. 

Percebe-se, em relação ao ano de 2013, uma diminuição no número de alvarás e na área total 

liberada pela prefeitura municipal de Paiçandu. Com exceção dos alvarás comerciais, de 

demolição e de reforma, que tiveram um aumento expressivo. 

 

 



67 

 

Tabela 4.4 � Alvarás divididos em residenciais, comerciais e industriais - 2014 

2014 Comercial / Mista Residencial Industrial 

Mês N° Alvarás Área (m²) N° Alvarás Área (m²) N° Alvarás Área (m²) 

Jan. 4 6.042,98 37 5.075,42 3 4.078,56 

Fev. 7 1.517,65 43 5.832,36 2 1.210,00 

Mar. 6 1.220,39 37 4.858,16 0 - 

Abr. 3 311,3 41 5.534,27 0 - 

Maio 1 227,83 43 6.161,59 2 1.210,00 

Jun. 3 678,97 60 9.128,33 1 649,32 

Jul. 5 2974 45 5.947,89 2 1.379,89 

Ago. 3 692,28 39 4.948,76 0 - 

Set. 2 176,17 40 5.806,19 2 1.219,89 

Out. 6 1.414,28 50 7.815,35 0 - 

Nov. 2 430,72 21 3.088,58 2 1.630,17 

Dez. 5 1.209,08 31 5.066,57 0 - 

Total 47 16.895,65 487 69.263,47 14 11.377,83 

Fonte: Paiçandu (2016a) 
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Tabela 4.5 � Alvarás divididos em convencionais e não convencionais - 2014 

2014 Convencional Não Convencional 

Mês N° Alvarás Área (m²) N° Alvarás Área (m²) 

Jan. 44 15.196,96 - - 

Fev. 52 8.560,01 - - 

Mar. 43 6.078,55 - - 

Abr. 44 5.845,57 - - 

Maio 46 7.599,42 - - 

Jun. 64 10.456,62 - - 

Jul. 50 9.866,75 2 435,03 

Ago. 42 5.641,04 - - 

Set. 44 7.202,25 - - 

Out. 56 9.229,63 - - 

Nov. 25 5.149,47 - - 

Dez. 36 6.275,65 - - 

Total 546 97.101,92 2 435,03 

Fonte: Paiçandu (2016a) 
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Tabela 4.6 � Alvarás divididos em construções, ampliações, reformas e demolições - 2014 

2014 Construção Ampliação Reforma Demolição 

Mês N° 

Alvarás 

Área (m²) N° 

Alvarás 

Área (m²) N° 

Alvarás 

Área (m²) N° 

Alvarás 

Área (m²) 

Jan. 41 15.060,51 2 59,93 1 76,52 - - 

Fev. 50 8.520,00 2 40,01 - - - - 

Mar. 40 5.818,30 2 68,73 1 191,52 - - 

Abr. 40 5.551,30 2 192,43 1 59,84 1 42,00 

Maio 40 6.936,46 3 323,48 2 306,62 1 32,86 

Jun. 56 9.894,02 2 69,77 2 290,40 4 202,43 

Jul. 42 8.874,41 7 386,55 2 995,82 1 45,00 

Ago. 38 5.288,99 4 352,05 - - - - 

Set. 34 5.637,35 8 913,25 - - 2 651,65 

Out. 45 8.574,15 7 364,53 - - 4 290,95 

Nov. 24 5.104,49 - - - - 1 44,98 

Dez. 27 5.672,14 4 242,56 1 92,45 4 268,50 

Total 477 90.932,12 43 3.013,29 10 2.013,17 18 1.578,37 

Fonte: Paiçandu (2016a) 

 

De forma idêntica aos anos de 2013 e 2014, as Tabelas 4.7 a 4.9 dividem os dados 

coletados de registros de alvarás referentes ao ano de 2015. Percebe-se que a tendência de 

diminuição no número de alvarás e área liberada se manteve no ano de 2015, excetuando-se 

apenas os alvarás não convencionais e os referentes a reformas. 
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Tabela 4.7 � Alvarás divididos em residenciais, comerciais e industriais - 2015 

2015 Comercial / Mista Residencial Industrial 

Mês N° Alvarás Área (m²) N° Alvarás Área (m²) N° Alvarás Área (m²) 

Jan. 7 5.004,60 39 5.600,95 - - 

Fev. 2 1.216,02 30 3.541,15 - - 

Mar. 5 1.717,33 24 2.977,32 - - 

Abr. 1 106,98 28 3.700,30 - - 

Maio 3 590,61 38 4.768,94 1 405,90 

Jun. 4 903,77 32 3.637,83 1 450,50 

Jul. 2 349,30 45 5.299,19 - - 

Ago. 2 751,31 31 3.967,90 - - 

Set. 1 172,67 19 2.899,04 1 699,55 

Out. 3 385,17 33 4.867,75 - - 

Nov. 7 860,39 36 4.182,01 - - 

Dez. 7 2.743,33 27 3.026,94 1 697,00 

Total 44 14.801,48 382 48.469,32 4 2.252,95 

Fonte: Paiçandu (2016a) 
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Tabela 4.8 � Alvarás divididos em convencionais e não convencionais - 2015 

2015 Convencional Não Convencional 

Mês N° Alvarás Área (m²) N° Alvarás Área (m²) 

Jan. 46 10.605,55 - - 

Fev. 26 4.222,82 6 534,35 

Mar. 28 4.625,95 1 68,70 

Abr. 28 3.744,28 1 63,0 

Maio 41 5.729,45 1 36,00 

Jun. 32 4.536,49 5 455,61 

Jul. 44 5.407,66 3 240,83 

Ago. 31 4.572,57 2 146,64 

Set. 21 3.771,26 - - 

Out. 36 5.252,92 - - 

Nov. 41 4.909,12 2 133,28 

Dez. 32 6.209,65 3 257,62 

Total 406 63.587,72 24 1.936,03 

Fonte: Paiçandu (2016a) 
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Tabela 4.9 � Alvarás divididos em construções, ampliações, reformas e demolições - 2015 

2015 Construção Ampliação Reforma Demolição 

Mês N° 

Alvarás 

Área (m²) N° 

Alvarás 

Área 

(m²) 

N° 

Alvarás 

Área 

(m²) 

N° 

Alvarás 

Área (m²) 

Jan. 36 6.145,91 1 135,50 5 4.105,09 4 219,05 

Fev. 26 4.140,91 1 81,91 - - 5 534,35 

Mar. 21 2.987,90 2 1.145,34 2 323,84 4 237,57 

Abr. 23 3.385,61 - - 1 94,39 5 327,28 

Maio 34 4.710,93 1 24,16 3 865,36 4 165,00 

Jun. 27 3765,43 1 450,50 - - 9 776,17 

Jul. 39 4.991,38 2 98,53 2 219,80 4 338,78 

Ago. 27 3.935,76 2 277,83 1 221,87 3 283,75 

Set. 18 3.335,92 1 184,69 1 172,67 1 77,98 

Out. 33 5.113,10 2 104,84 - - 1 34,98 

Nov. 34 4.585,07 - - - - 9 457,33 

Dez. 29 5.805,95 1 28,73 2 374,97 3 257,62 

Total 347 52.903,87 14 2.532,03 17 6.377,99 52 3.709,86 

Fonte: Paiçandu (2016a) 

 

A Tabela 4.10 demonstra o cálculo da área média construída � AMC para os anos de 

2013 a 2015. Esse cálculo é importante para estimar a quantidade de RCC gerada por 

reformas e ampliações. Percebe-se a diminuição progressiva do número de alvarás e também 

da área média construída. 
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Tabela 4.10 � Cálculo da área média construída (AMC) para os anos de 2013 a 2015 

ANO Área construída (m²) N° alvarás Área média construída � AMC (m²) 

2013 153.195,05 494 310,11 

2014 90.932,12 477 190,63 

2015 52.903,87 347 152,46 

Total 297031,04 1318 225,37 

Fonte: Paiçandu (2016a) � Adaptado pelo autor 

 

Com auxílio da Tabela 4.11 pode-se verificar que quase a totalidade dos alvarás 

emitidos nos anos analisados, são de edificações com estrutura considerada convencional. Isso 

confirma os valores utilizados como taxa de geração de RCC por Pinto (1999), que 

considerada como premissa que as edificações analisadas sejam predominantemente 

convencionais. 

 

Tabela 4.11 � Comparação entre alvarás com estrutura convencional e não convencional 

para os anos de 2013 a 2015 

 Estrutura convencional Estrutura não convencional 

ANO Área (m²) N° alvarás Área (m²) N° alvarás 

2013 148.122,68 519 10.812,93 8 

2014 97.101,92 546 435,03 2 

2015 63.587,72 406 1.936,03 24 

Total 308.812,32 1.471 13.183,99 34 

% 95,91 97,74 4,09 2,26 

Fonte: Paiçandu (2016a) � Adaptado pelo autor 

 



74 

 

Da Tabela 4.12 retira-se um dado importante, apenas 7,24% do número e 5,93% da 

área total de alvarás são provenientes de reformas e ampliações. Valores distantes dos 

encontrados por Pinto (1999), que após entrevistar 102 coletores em 7 municípios indicou que 

reformas e ampliações são responsáveis por aproximadamente 52% das remoções de RCC. 

Com isso podemos confirmar a afirmação, do mesmo autor, de que essas atividades são 

executadas em sua maioria de maneira informal.  

 

Tabela 4.12 � Comparação entre alvarás de construção e demolição, e alvarás de 

reforma e ampliação para os anos de 2013 a 2015 

 Reformas e ampliações Construções e demolições 

ANO Área (m²) N° alvarás Área (m²) N° alvarás 

2013 5.150,3 25 153.785,31 502 

2014 5.026,46 53 92.510,49 495 

2015 8.910,02 31 56.613,73 399 

Total 19.086,78 109 302.909,53 1396 

% 5,93 7,24 94,07 92,76 

Fonte: Paiçandu (2016a) � Adaptado pelo autor 

 

A Tabela 4.13 demonstra o cálculo da geração de RCC referente a construções para os 

anos de 2013 a 2015. Observa-se que a área construída diminuiu ao longo do tempo, reflexo 

da crise política e econômica que se instaurou no Brasil. O volume total gerado em 2013 foi 

de cerca de 23 mil toneladas de RCC, em 2014 foi de cerca de 14 mil toneladas e em 2015, 

apenas 8 mil toneladas. De forma análoga, a Tabela 4.14 demonstra o cálculo referente a 

demolições para o mesmo período. Os RCC referentes a demolições aumentaram ao longo 

dos anos, passando de 700 toneladas para cerca de 4.500 toneladas. Mesmo com a geração 

referente a demolições crescendo a cada ano, a geração referente a construções se mantém 

mais significativa no município. 
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Tabela 4.13 � Cálculo da geração de RCC referente a construções para os anos de 2013 a 
2015 

Ano Área construída � Ac 

(m²) 

Taxa de geração de resíduos de 

construção � Tgr (kg.m-2) 

Total (t) 

2013 153.195,05 

150 

22.979,26 

2014 90.932,12 13.639,82 

2015 52.903,87 7.935,58 

Fonte: Paiçandu (2016a) � Adaptado pelo autor 

 

Tabela 4.14 � Cálculo da geração de RCC referente a demolições para os anos de 2013 a 
2015 

Ano Área demolida (m²) Taxa de geração de resíduos de 

demolição (kg.m-2) 

Total (t) 

2013 590,26 

1.200 

708,31 

2014 1.578,37 1.894,04 

2015 3.709,86 4.451,83 

Fonte: Paiçandu (2016a) � Adaptado pelo autor 

 

A Tabela 4.15 expõe o cálculo do número médios mensal e anual de transformações 

nos padrões de energia elétrica. Ressalta-se que esse cálculo foi necessário pois a Companhia 

Paranaense de Energia � COPEL (COPEL, 2016) forneceu apenas os dados do período de 

abril de 2014 até dezembro de 2015. Com base nesses dados, a Tabela 4.16 demonstra o 

cálculo da geração de RCC referente a reformas e ampliações.  
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Tabela 4.15 � Cálculo do número médio mensal de transformações nos padrões de 
energia para os anos de 2013 a 2015 

 

Número de fases dos padrões de energia 

Monofásico Bifásico Trifásico Total 

N° de transformações 262 570 155 987 

Número de meses considerados 21 

Número médio de solicitações por mês 47 

Número médio de solicitações por ano 564 

Fonte: Copel (2016) � Adaptado pelo autor 
 

Tabela 4.16 � Cálculo da geração de RCC referente a reformas e ampliações para os 
anos de 2013 a 2015 

Ano N° solicitações 

de energia - P 

Área média 

construída - 

Amc  * 25% (m²) 

Índice de geração de 

resíduos de reformas e 

ampliações - (kg.m-2) 

Total (t) 

2013 564 

62,86 470 

16.662,93 

2014 564 
16.662,93 

2015 564 
16.662,93 

Fonte: Paiçandu (2016a); Copel (2016) � Adaptado pelo autor 
 

Podemos verificar que os valores de geração de RCC para reformas e ampliações 

obtidos no método baseado nas transformações dos padrões de energia (16.662,93 t.ano-1) são 

consideravelmente maiores aos obtidos por meio dos registros de alvarás da Prefeitura 

Municipal de Paiçandu (6.362,26 t.ano-1). Observamos ainda, na Tabela 4.17, que a geração 

total de RCC referente a reformas e ampliações representa 49,20% do total de RCC gerado 

nos anos de 2013 a 2015. Valores próximos aos encontrados por Pinto (1999), que apontavam 

que 52% do RCC transportado seria proveniente de reformas e ampliações. 
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Tabela 4.17 � Cálculo da geração de RCC para os anos de 2013 a 2015 

Ano Construções (t) Demolições (t) Reformas e Ampliações (t) Total (t) 

2013 22.979,26 708,31 16.662,93 40.305,50 

2014 13.639,82 1.894,04 16.662,93 32.196,79 

2015 7.935,58 4.451,83 16.662,93 29.050,34 

Total (t) 44.554,66 7.054,18 49.988,79 101.597,63 

% 43,86 6,94 49,20 100,00 

Média anual total (t) 33.865,88 

Fonte: Paiçandu (2016a); Copel (2016) � Adaptado pelo autor 
 

Observa-se que a geração de RCC referente a construções decresceu a cada ano, 

enquanto a geração de demolições cresceu. Infere-se que isso se deva ao desaquecimento 

aparente do setor da construção civil no ano de 2015, além de presença de duas grandes obras 

em 2013, atípicas para o município, totalizando 67.147,43 m² de construção. Além disso, para 

os anos avaliados, a quantidade de RCC gerada por construções é muito superior àquelas 

geradas por demolições. 

Considerando que a população do município é de 38.846 habitantes (IBGE,2014) e 

que a média de geração de RCC para anos de 2013 a 2015, conforme a Tabela 4.17, é de 

33.865,88 toneladas por ano, pode-se verificar uma taxa de geração anual per capita de 

aproximadamente 870 kg por ano. Esse valor está consideravelmente acima dos valores 

expostos por Pinto (1999) e Sinduscon-MG (2005), além de ser superior ao encontrado em 

Campo Mourão, município situado na mesma região deste município e com número de 

habitantes semelhante.  

A estimativa de geração de RCC pode estar superestimada por diversos motivos. O 

setor da construção civil estava aquecido no município durante os anos de 2013 e 2014, por 

conta do programa habitacional federal Minha Casa Minha Vida, além disso, como citado 

anteriormente, no ano de 2013 existiram duas grandes construções atípicas para o município.  
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Cabe destacar também que os dados de geração obtidos referente a reformas e 

ampliações podem estar superdimensionados por duas razões. Primeiramente o cálculo da 

área média construída pode estar distorcido pois leva em conta todos os alvarás de construção, 

e as grandes construções industriais e comerciais tem áreas muito superiores às construções 

residenciais. Segundo que, de acordo com funcionário da COPEL, uma parte considerável das 

transformações nos padrões de energia elétrica ocorreu pelo interesse do morador em instalar 

aparelhos de ar-condicionado e não necessariamente em reformar ou ampliar o imóvel. 

 

4.2 DIMENSIONAMENTO DAS REDES DE ÁREAS PARA MANEJO DE PEQUENOS E 

GRANDES VOLUMES DE RCC 

 
Baseando-se na estimativa de geração municipal de RCC em 33.865,88 t.ano-1 

podemos iniciar o dimensionamento da área para manejo de grandes volumes de RCC. 

Considerando que esse tipo de resíduo tem uma massa específica de aproximadamente 1,3 

t/m³ (TESSARO; DE SÁ; SCREMIN, 2012 e CARNEIRO,2005) e que um ano tem em média 

250 dias úteis, podemos afirmar que a demanda por dia útil dessa área será de 

aproximadamente 104 m³. 

Com base no layout sugerido por Pinto e Gonzáles (2005) exposto na Figura 2.2 foram 

estipuladas as subáreas para uso em cada função de uma área de manejo de grandes volumes, 

que são: 

· Pátio de recepção e triagem; 

· Área de reciclagem de RCC classe A; 

· Área de reciclagem de madeira; 

· Área de reciclagem de solos; 

· Área de manejo de resíduos volumosos; 

· Área de armazenamento temporário de RCC classe C; 

· Área de armazenamento coberto de RCC classe D; 

· Área de manobra para veículos; 



79 

 

· Área para utilização como aterro. 

Para as quatro primeiras subáreas, foram utilizadas as sugestões de dimensionamento 

propostas por I&T Informações e Técnicas (Apud Pinto e Gonzáles, 2005), expostas nos 

Quadros 2.5 a 2.7. Levou-se em conta os percentuais de composição do RCC que constam no 

Quadro 2.1. Esse dimensionamento é demonstrado na Tabela 4.18. 

 

Tabela 4.18 � Dimensionamento de áreas internas da área para manejo de grandes 
volumes de RCC 

Função da área Volume mínimo 
recebido (m³.dia-1) 

Volume máximo 
recebido (m³.dia-1) 

Área estipulada (m²) 

Pátio de recepção e 
triagem 

104 104 1.400 

RCC classe A 14,56 101,92 7.500 

Madeira - 79,04 2.250 

Solos - 98,44 1.000 

Total 12.150 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Para as áreas de armazenamento temporário de resíduos classes C e D, serão 

destinados 1.000m², além de área equivalente para o manejo de resíduos volumosos. Isso 

somado aos 12.150 m² do Quadro 4.18 resulta em 14.150 m². Considerando que é necessária 

área de manobra para veículos e pode ser necessária uma área para aterro, utilizaremos uma 

área total de 15.000 m² para manejo de grandes volumes de RCC. 

Os Pontos de Entrega Voluntária � PEV terão áreas de 200 a 600 m² e seguirão o 

layout indicado por I&T Informações e Técnicas (apud Pinto e Gonzáles, 2005) na Figura 2.1, 

portanto não necessitam de dimensionamento, mas somente de alocação, como é demonstrado 

na seção seguinte. 

 

4.3 ALOCAÇÃO DAS REDES DE ÁREAS PARA MANEJO DE PEQUENOS E 

GRANDES VOLUMES DE RCC 
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4.3.1 Alocação da área para manejo de grandes volumes de RCC 

 
 
Os Mapas 4.1 a 4.5 expõem os mapas hidrográfico, de macrozoneamento, de rodovia, 

de ferrovia e de vias secundárias do município de Paiçandu. Esses mapas já estão 

classificados conforme metodologia apresentada anteriormente. 

Analisando o Mapa 4.1 percebemos que o município estudado tem uma grande 

quantidade de recursos hídricos, o que acarreta na diminuição de locais considerados ideais 

para a implantação da área para manejo de grandes volumes de RCC. 

O Mapa 4.2 mostra que o macrozoneamento de Paiçandu dificulta a implantação da 

área para manejo, pois proíbe a instalação da mesma em quase toda a área urbana. 

Percebemos também uma proporção elevada de locais classificados como �ruins� ou 

�regulares�, com uma pequena área classificada como �ideal� para esse tipo de atividade. 

Percebemos pelos Mapas 4.3 e 4.4 que grande parte do município não tem acesso 

direto a rodovia e a ferrovia. Com isso, dependendo do local de implantação da área para 

manejo de grandes volumes de RCC, o acesso será seriamente dificultado. 

O Mapa 4.5 por outro lado demonstra que Paiçandu tem uma grande rede de vias 

secundárias, que ocupa praticamente toda sua área. Isso é um fator que acarreta em uma maior 

facilidade de acesso à área de manejo. 
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Mapa 4.1 - Mapa hidrográfico classificado do município de Paiçandu 
Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
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Mapa 4.2 - Mapa de macrozoneamento classificado do município de Paiçandu 
Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
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Mapa 4.3 - Mapa de rodovia classificado do município de Paiçandu 

Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
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Mapa 4.4 - Mapa de ferrovia classificado do município de Paiçandu 
Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
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Mapa 4.5 - Mapa de vias secundárias classificado do município de Paiçandu 
Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
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O Mapa 4.6 mostra o mapa de vias do município, que é uma junção dos mapas de 

rodovia, de ferrovia e de vias secundárias. Por consequência do peso maior atribuído ao mapa 

de rodovia, podemos notar que as regiões melhores classificadas para a instalação da área de 

manejo de grandes volumes de RCC são os arredores da rodovia, com destaque para os locais 

com acesso concomitante a vias secundárias. 
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Mapa 4.6 - Mapa de vias do município de Paiçandu 
Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
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O mapa de alocação, resultado final para alocação da área de manejo para grandes 

volumes de RCC, é exposto no Mapa 4.7. Os locais classificados como �proibidos� estão 

exclusivamente a menos de 30 metros de distância dos corpos hídricos. Grande parte do mapa 

é classificado como �péssimo�, predominantemente em locais próximos aos corpos hídricos, 

mas a mais de 30 m de distância dos mesmos, e com acesso precário a vias de acesso. 

As regiões próximas à rodovia em sua maioria são classificadas como �regulares�, 

além de uma região na parte superior direita do mapa que tem um bom acesso a vias 

secundárias e mantém um distanciamento ideal dos corpos hídricos.  

Uma pequena parte do mapa é classificada como �regular�. São locais próximos à 

rodovia com acesso concomitante às vias secundárias e localizadas nas macrozonas Industrial 

II, Rural de Ocupação Integrada e de Consolidação Residencial.  

Nenhuma região do município foi classificada como �boa� ou �ideal� para a instalação 

da área para manejo de grandes volumes de RCC. Isso se deve pela dificuldade em encontrar 

uma área que seja localizada em uma macrozona que permita a instalação desse tipo de 

atividade, e ao mesmo tempo consiga ter proximidade das vias de acesso e manter boa 

distância dos corpos hídricos. 
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Mapa 4.7 - Mapa de alocação da área para manejo de grandes volumes de RCC do 
município de Paiçandu 

Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
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4.3.2 Alocação dos Pontos de Entrega Voluntária - PEV 

 

Os Mapas 4.8 e 4.9 são respectivamente os mapas hipsométricos e de declividade na 

área urbana de Paiçandu, elaborados a partir do Mapa 3.6. Pode-se observar que a elevação da 

área urbana varia entre 380 e 530 metros. Além disso, a grande maioria dos locais apresenta 

declividades muito baixas, uma considerável incidência de regiões com declividades baixas e 

regulares, e raros pontos com declividades altas. Com isso, o transporte de resíduos fica 

facilitado na área urbana. 

 

Mapa 4.8 - Mapa hipsométrico da área urbana do município de Paiçandu 
Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 

 

 

Mapa 4.9 - Mapa de declividade da área urbana do município de Paiçandu 
Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
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Levando-se em conta as barreiras físicas existentes na área urbana (rodovia e ferrovia), 

tem-se no mínimo três calhas de captação, uma para cada região, como é exposto na Figura 

4.1. A região 1 se situa entre a ferrovia e o limite superior da área urbana. A região 2 

encontra-se entre a ferrovia e a rodovia e a região 3 situa-se entre a rodovia e o limite inferior 

da área urbana. 

Figura 4.1 � Divisão da área urbana do município de Paiçandu em três regiões 
baseando-se nas barreiras físicas (rodovia e ferrovia) 

Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
 

Analisa-se a declividade em cada região. No Mapa 4.10 percebe-se que na região 1 

existe uma predominância de locais com declividades regulares e baixas, além de uma 

considerável incidência de declividades muito baixas e alguns pontos com declividades altas.  

Classificando a região de maneira conservadora, ela será considerada uma região com 

declividades regulares, portanto com raio máximo da calha de captação igual a 1,8 

quilômetros. 

Na região 2 predominam locais com declividades muito baixas, com incidência 

considerável de declividades baixas e alguns pontos de declividades regulares. Ela será 

considerada uma região com declividades baixas, portanto com raio máximo da calha de 

captação igual a 2,2 quilômetros. 

A região 3 apresenta alguns pontos de alta declividade, com predominância de 

declividades regulares e incidência considerável de declividades baixas e muito baixas. Ainda 

classificando de maneira conservadora, essa região será considerada como de declividade 
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regular, com 1,8 quilômetros de raio máximo das calhas de captação. 

 

Mapa 4.10 - Mapa de declividade da área urbana do município de Paiçandu, dividido 
em três regiões por suas barreiras físicas 

Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
 

Levando-se em conta o raio máximo das calhas de captação, foram elaboradas figuras 

para estimar o número de calhas em cada região. As Figuras 4.2 a 4.4 mostram em cada 

região um círculo, com centro coincidente com o centro da área, e raio variando de acordo 

com a classificação de sua declividade. 
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Figura 4.2 - Área urbana do município de Paiçandu dividida em três regiões, 
demonstrando o raio máximo das calhas de captação da região 1 

Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
 

 
Figura 4.3 - Área urbana do município de Paiçandu dividida em três regiões, 

demonstrando o raio máximo das calhas de captação da região 2 
Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
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Figura 4.4 - Área urbana do município de Paiçandu dividida em três regiões, 
demonstrando o raio máximo das calhas de captação da região 3 

Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
 

Nota-se que, nas três regiões, não é possível dimensionar uma calha de captação que 

possa abranger a região toda. Com isso, adota-se a divisão de cada área em duas calhas. Isso é 

exposto na Figura 4.5, junto com a demarcação do centro da cada nova calha. O centro foi 

considerado o ponto médio dos extremos de cada calha, nas direções horizontal e vertical, a 

fim de distribuir equitativamente as distâncias de transporte. 

 

Figura 4.5 - Área urbana do município de Paiçandu dividida em seis calhas de captação 
baseando-se nas barreiras físicas e na declividade de cada região 

Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
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Na sequência, o Mapa 4.11 mostra o mapa hipsométrico da área urbana com a divisão 

em seis calhas de captação, cada uma com seu centro definido. Com esse mapa é possível 

alocar os seis PEV, um em cada calha de captação. A indicação é que esses PEV sejam 

alocados o mais perto possível do centro da calha e nos locais com menor altitude, para 

facilitar o transporte dos pequenos geradores de RCC. 
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Mapa 4.11 � Mapa de alocação dos Pontos de Entrega Voluntária � PEV de RCC na 
área urbana do município de Paiçandu 
Fonte: Paiçandu (2016b) � Adaptado pelo autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O município de Paiçandu apresentou altos valores de geração de RCC, ainda que 

dentro dos parâmetros indicados pela revisão de literatura, o que viabiliza a implantação de 

um sistema de gestão de RCC. Valores provavelmente superestimados pelo método de 

quantificação utilizado, mais prático, porém menos preciso do que o controle de descargas ou 

dos volumes de resíduos transportados. 

Foi estipulada a instalação de seis pontos de entrega voluntária, cada um absorvendo 

os resíduos de uma calha de captação. Apesar da quantidade aparentemente elevada para um 

município desse porte, causada pelas barreiras físicas presentes, a relação custo benefício é 

fortemente favorável já que a deposição irregular de RCC geraria um alto custo de transporte 

para o poder público municipal, além de gerar significativos impactos ambientais. 

Considerando pesos iguais para os critérios de macrozoneamentos, de vias e 

hidrográficos, que representam os impactos sociais, financeiros e ambientais respectivamente, 

não foi encontrada nenhuma área no município efetivamente boa para a alocação e manejo de 

grandes volumes de RCC. Isso demonstra que os resíduos sempre geram impactos, mesmo 

minimizados pela boa gestão dos mesmos, e portanto, o foco principal deve ser primeiramente 

reduzir a geração de RCC ao máximo. Uma sugestão é que a prefeitura municipal dê 

incentivos fiscais para construtores que utilizarem métodos construtivos com menores índices 

de geração de RCC. 

No futuro sugere-se que seja aprimorada a estimativa de geração de RCC pela 

utilização de outros métodos quantitativos, como controle de descargas ou de volumes 

transportados, e pela análise qualitativa dos resíduos, conseguindo valores mais confiáveis da 

composição e densidade dos mesmos. Além disso, podem-se utilizar outros critérios para a 

análise ambiental, social e financeira, assim como a utilização de outros pesos para cada 

critério no cálculo final da alocação da área de manejo para grandes volumes de RCC. 
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