UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

ROSENILDA TIBES DE SOUZA

ESTUDO DAS PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
ORIUNDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CAÇADOR-SC

CAÇADOR
2017

ROSENILDA TIBES DE SOUZA

ESTUDO DAS PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
ORIUNDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CAÇADOR-SC

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como exigência para a obtenção do título de
Bacharel, do Curso de Engenharia Civil,
ministrado pela Universidade Alto Vale do Rio
do Peixe – UNIARP, sob orientação da
professora Me. Luciane Dusi.

CAÇADOR
2017

ESTUDO DAS PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
ORIUNDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CAÇADOR-SC

ROSENILDA TIBES DE SOUZA

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi submetido ao processo de avaliação pela
Banca Examinadora para a obtenção do Título de:

BACHAREL EM ENGENHARIA CIVIL

E aprovada na sua versão final em 01 de dezembro de 2017, atendendo às normas
da legislação vigente da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e Coordenação do
Curso de Engenharia Civil.

DEDICO
A minha mãe Margarete que me deu a vida, me
ensinou os princípios que levarei para sempre
comigo, foi a pessoa que mais me apoiou nesta
trajetória não mediu esforços para me ajudar
quando precisei, sempre estava pronta para
ouvir meus problemas e sempre tinha as
palavras certas para me animar.

AGRADECIMENTO
Agradeço primeiramente a Deus por ter me concedido a honra de chegar até
aqui, por ter me dado saúde e sabedoria para que pudesse concluir minha
graduação.
A minha mãe Margarete por ter me dado a vida, ter cuidado da minha
educação desde criança, me ensinando sempre os valores essenciais ao bom
convívio em sociedade, por todo o apoio dado, pelos conselhos, e por todas as
vezes que pediu a Deus pela minha proteção
Ao meu esposo Jair por todo o apoio dado nos momentos difíceis, por todas
as conversas motivadoras onde falava exatamente o que eu precisava ouvir, por
todas as vezes que parou para ouvir meus desabafos, pela compreensão que teve
comigo e, é claro, por todos os momentos descontraídos que fizeram muita
diferença.
Aos meus irmãos Edivaldo, Keila e Luciana por todo o apoio e por
acreditarem sempre no meu potencial.
Meu cunhado Hugo que sempre esteve pronto para me ajudar quando
precisei.
A minha amiga Goreti que foi a primeira pessoa a me incentivar a ingressar
em um curso superior, pelos conselhos, por todas as nossas conversas, e por ter
feito o papel de mãe quando minha mãe não podia estar presente.
As minhas colegas Aline, Dirlene e Fernanda pelos momentos descontraídos,
pelas conversas, pela companhia e pela parceria em todos os momentos.
A minha orientadora Me. Luciane Dusi por todo o apoio e dedicação
concedido ao me conduzir neste trabalho.
Aos demais professores da Uniarp por todo conhecimento transmitido.

“Não tentes ser bem-sucedido, tenta antes ser
um homem de valor. ”
Albert Einstein

RESUMO
Os resíduos da construção civil merecem atenção especial devido ao fato de
representarem uma parcela significativa do total de resíduos urbanos gerados nas
cidades. Para poder regular o descarte destes resíduos, o Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), publicou, em 2002 a resolução de número 307 que visa
direcionar os municípios a elaborarem planos de gerenciamento municipal de
resíduos da construção civil, para que estes criem políticas públicas que regularizem
a disposição destes materiais, para que assim, possam cobrar uma conduta dos
geradores de resíduos. Sendo assim, a presente pesquisa tem por objetivo a
apresentação de um estudo de caso do município de Caçador-SC, buscando uma
interação dos deveres ambientais dos municípios e geradores de resíduos junto a
legislação vigente. Para isso, será feito um levantamento de dados para o
conhecimento da situação atual das práticas de gerenciamento de resíduos da
construção civil no município de Caçador-SC, em comparação com outras cidades
que já possuem seus planos de gerenciamento ativos.
Palavras-chave: Resíduos sólidos. Construção civil. Desperdício. Gerenciamento.
Reciclagem.

ABSTRACT

Construction waste deserves special attention since it represents a significant part of
the total urban waste generated in the cities. In order to regulate the disposal of
these wastes, the National Environment Council (CONAMA) published in 2002
resolution number 307 that aims to direct municipalities to prepare municipal waste
management plans for public construction so that they create public policies to
regulate the disposal of these materials, so that they can charge a behavior of the
waste generators. Therefore, the present research aims to present a case study of
the municipality of Caçador-SC, seeking an interaction of the environmental duties of
municipalities and waste generators with current legislation. For this, a data survey
will be made to know the current situation of the waste management practices of
construction in the municipality of Caçador-SC, in comparison with other cities that
already have their active management plans.
Keywords: Solid waste. Construction. Waste. Management. Recycling.
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1 INTRODUÇÃO
Os resíduos produzidos pelas pessoas, seja em residências ou indústrias, são
um agravante de grande impacto social que vem sendo discutido a muito tempo em
todo o mundo. Resíduos sólidos são quaisquer matérias ou substâncias sólidas que
tenham potencial para contaminação e poluição do ambiente (ABNT, 2004). Sua
geração desenfreada é um dos maiores problemas na atualidade, visto que é o
causador de muito impactos ambientais que causam danos a sociedade. Um setor
que produz, sozinho, uma parcela bem significativa de resíduos sólidos é a
construção civil.
Essa parcela, segundo Júnior (2005), representa aproximadamente 40 % dos
resíduos recebidos diariamente nos equipamentos públicos. Por essa razão,
programas de correções das disposições clandestinas e reciclagem de entulho são
necessários. São necessários investimentos específicos para equacionar os
problemas ambientais que estes resíduos acarretam, especialmente quando
inadequadamente dispostos.
Cabe ao poder público, tomar iniciativas que regulem a disposição final e
direcionem os geradores a uma boa conduta para o descarte adequado dos
resíduos. Assim sendo, quais as medidas que um município deve tomar para evitar o
descarte incorreto dos resíduos sólidos da construção civil?
A destinação adequada dos resíduos sólidos da construção civil é de extrema
importância, visto que o volume produzido por estes materiais é muito grande em
relação aos demais. Por conta disso, a utilização de políticas públicas que
incentivem uma destinação adequada dos resíduos de construção civil é o meio para
solucionar os problemas gerados com o descarte incorreto.
O objetivo geral deste trabalho será estudar as práticas de gestão de resíduos
sólidos no município de Caçador, comparando com sistemas mais eficientes
adotados em cidades onde ocorre uma gestão mais eficaz dos resíduos da
construção civil e propor soluções para os problemas encontrados. Para atingir tal
objetivo será necessário:
·

Estudar as leis e normas brasileiras que tratam do assunto;

·

Pesquisar modelos de gerenciamento de resíduos sólidos gerados pela
construção civil;
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·

Analisar a

cidade de

Caçador, apontando possíveis

aspectos que

desfavoreçam o descarte correto dos entulhos;
·

Propor soluções para a correta disposição destes resíduos e redução na
quantidade total de resíduos descartados em Caçador.
A metodologia do trabalho baseou-se, primeiramente, em pesquisas

bibliográficas. Posteriormente será feito um estudo de caso da cidade de Caçador
com levantamento de dados através das instituições relacionadas ao tema
pesquisado. Depois será feito uma pesquisa em planos de gerenciamento dos
resíduos sólidos da construção civil de outros municípios. E, finalmente, será
concluído comparando os dados obtidos e propondo soluções para o município de
Caçador.
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2 DESENVOLVIMENTO
O trabalho a seguir, irá abordar os conceitos de gerenciamento de resíduos
da construção civil, assim como a importância da criação de um plano de
gerenciamento para o município de Caçador-SC.
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO
Será neste contexto, estudado a legislação pertinente aos resíduos sólidos
em geral e aprofundado um pouco mais na classe de resíduos sólidos oriundos da
construção civil, descrevendo alguns métodos de gerenciamento adotados por
cidades mais desenvolvidas neste ramo. Também será estudado alguns aspectos
sobre reciclagem destes materiais, será feito uma descrição do panorama atual da
cidade estudada (Caçador-SC).
2.1.1 Definições Técnicas Básicas
A NBR 10004 (Resíduos Sólidos – Classificação), define resíduo sólido como
qualquer forma de matéria ou substância (no estado sólido ou semissólido, que
resulte de atividade industriais, domésticas, hospitalares, comerciais, agrícolas, de
serviços, de varrição e de outras atividades da comunidade) capaz de causar
poluição ou contaminação ambiental (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS - ABNT, 2004).
Resíduos inertes: são os resíduos não solúveis, nem inflamáveis, que não
sofrem qualquer tipo de reação física ou química, nem afetam negativamente outras
substâncias que entrem em contato com ele (DESCUBRA O QUE... 2013).
Segundo a resolução CONAMA 307 (2002):
Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos,
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas,
tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc.,
comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha;
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A geração dos Resíduos da Construção Civil – RCC: se deve, em grande
parte, às perdas de materiais de construção nas obras através do desperdício
durante o seu processo de execução, assim como pelos restos de materiais que são
perdidos por danos no recebimento, transporte e armazenamento (Lima; Lima,
2009).
A resolução 307 do CONAMA trata do gerenciamento destes resíduos:
Gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil: é o sistema de
gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo
planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para
desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das
etapas previstas em programas e planos. (CONAMA, 2002 p. 1)

Segundo a empresa Master Ambiental, o Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS) é um documento técnico que identifica a tipologia e a
quantidade de geração de cada tipo de resíduo e indica as formas ambientalmente
corretas para o manejo, nas etapas de geração, acondicionamento, transporte,
transbordo, tratamento, reciclagem, destinação e disposição final (MASTER, 2017).
Aterro sanitário é uma espécie de depósito no qual são descartados resíduos
sólidos provenientes de residências, indústrias, hospitais e construções (PORTAL
BRASIL, 2017).
Segundo a resolução 307 do CONAMA:
Aterro de resíduos da construção civil: é a área onde serão empregadas
técnicas de disposição de resíduos da construção civil Classe "A" no solo,
visando a reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu
uso futuro ou futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia
para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde
pública e ao meio ambiente (CONAMA, 2002 p.1)

Este texto foi revogado pela resolução 448 do CONAMA e passou ao
seguinte:
Aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros: é
a área tecnicamente adequada onde serão empregadas técnicas de
destinação de resíduos da construção civil classe A no solo, visando a
reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro
ou futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para
confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e
ao meio ambiente e devidamente licenciado pelo órgão ambiental
competente (CONAMA, 2012 p. 1).
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Segundo CONAMA (2002) agregado reciclado é o material granular
proveniente do beneficiamento de resíduos de construções que apresentem
características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de infraestrutura
ou outras obras de engenharia.
2.1.2 Leituras das Normas e Leis
Para poder regulamentar a forma de tratamento dos resíduos sólidos, como
disposição, acondicionamento e destinação, foram criadas leis que auxiliam tanto
para normalização do processo quanto no estabelecimento de medidas que devem
ser tomadas pelos poderes estadual, municipal e demais envolvidos.
2.1.2.1 Lei 12.305 de 2010 e seu decreto regulamentador
Em 2010 foi criada a Lei 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), ela “harmoniza-se com diversas outras leis, compondo o arcabouço
legal que influirá na postura da totalidade dos agentes envolvidos no ciclo de vida
dos materiais presentes nas atividades econômicas” (BRASÍLIA, 2011, p. 20).
Ela “reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas
e ações adotados pelo Governo Federal, com vistas à gestão integrada e ao
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos” (BRASIL, 2010).
Entre os princípios da PNRS constam:
[...]
VI – a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor
empresarial e demais segmentos da sociedade;
VII – a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
VIII – o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um
bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor
de cidadania; [...] (BRASIL, 2010, p. 13).

Sobre o item VI, a política estabelece a criação de planos para gerenciamento
dos resíduos sólidos. Sendo cada esfera do poder responsável pela criação de um
plano próprio como segue a seguir:
I – o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;
II – os planos estaduais de resíduos sólidos;
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III – os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos
sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas;
IV – os planos intermunicipais de resíduos sólidos;
V – os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;
VI – os planos de gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 2010, p. 17).

Como cada esfera do poder público deve elaborar um plano distinto de
gerenciamento de resíduos sólidos, um deve complementar o outro para juntos
poderem ter maior eficiência. A Lei 12.305 (BRASIL, 2010) subdivide os assuntos
que devem ser abordados em cada plano, sendo que o Nacional deve contemplar:
I – diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos;
II – proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e
macroeconômicas;
III – metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a
reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição
final ambientalmente adequada;
IV – metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas
unidades
de disposição final de resíduos sólidos;
V – metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão
social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis;
VI – programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;
VII – normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União,
para a obtenção de seu aval ou para o acesso a recursos administrados,
direta ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados a ações e
programas de interesse dos resíduos sólidos;
VIII – medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos
resíduos sólidos;
IX – diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de
resíduos sólidos das regiões integradas de desenvolvimento instituídas por
lei complementar, bem como para as áreas de especial interesse turístico;
X – normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber,
de resíduos;
XI – meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito
nacional, de sua implementação e operacionalização, assegurado o controle
social (BRASIL, 2010, p.18).

A elaboração de Plano Estadual de Resíduos Sólidos é condição para os
estados terem acesso a recursos da União. Serão priorizados no acesso aos
recursos os estados que instituírem microrregiões (BRASIL, 2010, p.19).
O Decreto 7.404 de 2010 que veio para regulamentar a Lei nº 12.305/2010,
criou o Comitê Interministerial da Política Nacional e o Comitê Orientador para
implantação dos Sistemas de Logística Reversa e o incentivo à criação e ao
desenvolvimento de cooperativas e outras formas de associação dos catadores de
materiais recicláveis. Desde então, se estabeleceu uma diferenciação entre resíduo
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e rejeito num claro estímulo ao reaproveitamento e reciclagem dos materiais,
admitindo a disposição final apenas dos rejeitos (BRASÍLIA, 2011, p. 21).
Tratando-se de coleta seletiva, o decreto mencionado acima estabelece:
A coleta seletiva dar-se-á mediante a segregação prévia dos resíduos
sólidos, conforme sua constituição ou composição. [...] deverá estabelecer,
no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos e, progressivamente,
ser estendido à separação dos resíduos secos em suas parcelas
específicas, segundo metas estabelecidas nos respectivos planos (BRASIL,
2010).

Ele aborda também a importância da participação dos catadores de materiais
recicláveis citando a relevância da criação de políticas públicas que visem melhorar
as condições de trabalho e as oportunidades de inclusão social e econômica dos
catadores (BRASIL, 2010).
E sobre os resíduos da construção civil: “Os planos de gerenciamento de
resíduos da construção civil serão regidos pelas normas estabelecidas pelos órgãos
competentes do SISNAMA” (BRASIL, 2010).
Como a lei obriga a criação dos planos, várias prefeituras começaram então a
criar seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos para se adequarem a nova
lei. Entre elas a Prefeitura da cidade de São Paulo, que, por meio do Decreto nº
53.924 “Convoca a Conferência Municipal de Meio Ambiente e cria o Comitê Inter
secretarial para a Política Municipal de Resíduos Sólidos” que reuniu as secretarias:
de Serviços, do Governo, do Verde e do Meio Ambiente, de Direitos Humanos e
Cidadania,

de

Assistência

e

Desenvolvimento

Social,

do

Trabalho

e

Empreendedorismo, da Saúde e a de Coordenação das Subprefeituras (SÃO
PAULO, 2013, p. 1).
Para a concepção do projeto, contou-se com o apoio de cinco grupos de
trabalho com as seguintes missões:
GT-1 - Plano Municipal de Educação Ambiental e Comunicação em
Resíduos Sólidos;
GT-2 - Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São
Paulo e Plano para o Sistema de Coleta Seletiva;
GT-3 - Programa de Coleta Seletiva Solidária nos próprios municipais, com
a inclusão dos catadores;
GT-4 - Ações de manejo dos Resíduos da Construção Civil – RCC;
GT-5 - Instrumentos normativos e legais para a Política Municipal de
Resíduos Sólidos (SÃO PAULO, 2014, p. 3).
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O objetivo desses grupos de trabalho seria a reelaboração do plano de gestão
integrada dos resíduos sólidos, plano este que foi aprovado em 2014. Por meio do
Decreto 54.991, a Prefeitura de São Paulo “aprova as alterações e consolida o Plano
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São Paulo – PGIRS/SP”
(SÃO PAULO, 2014, p. 1). O plano contemplou os seguintes tópicos:
·
Diretrizes e objetivo geral
·
Situação atual - aspectos gerais
·
Cenários futuros
·
Diagnóstico dos resíduos sólidos e diretrizes para o manejo
diferenciado
·
Áreas para destinação de resíduos e disposição final de rejeitos
·
Diretrizes para outros aspectos do PGIRS
·
Educação ambiental e comunicação social para o manejo de resíduos
sólidos
·
Recuperação de custos e sustentação econômica para a gestão dos
resíduos sólidos
·
Articulação entre órgãos da administração e estruturação da
Autoridade Municipal para a implantação da Política Municipal de Resíduos
Sólidos e do PGIRS
·
Informação, monitoramento e controle social
·
Agendas de implementação das ações – Plano de Coletas Seletivas e
de Redução de Resíduos em Aterros
Agendas de implementação das ações – Agendas setoriais de
·
implementação e agendas de implementação com as Subprefeituras
(SÃO PAULO, 2014).

A diretriz fundamental que norteia o Plano é a seguinte ordem de prioridade:
“não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos” (SÃO PAULO, 2014, p. 5).
Para se atingir esse objetivo, devem ser realizadas: primeiro, a máxima
segregação de resíduos nas fontes geradoras e sua valorização e, em segundo
plano, porém não menos importante, é necessária a elaboração de um Plano de
Coletas Seletivas que envolva os resíduos orgânicos, domiciliares recicláveis secos,
da construção civil, de serviços de saúde, bem como a utilização da logística reversa
(SÃO PAULO, 2014, p. 5).
De acordo com Trigueiro (2003, p. 1), para poder ter um controle eficaz sobre
o ciclo de vida dos produtos, é necessário um bom sistema de gestão que coordene
este ciclo, como a Logística reversa, que é uma forma de gestão que possibilita
compartilhar a responsabilidade sobre o ciclo de vida dos produtos.
A lei 12.305 conceitua logística reversa:
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Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (BRASIL,
2010 p. 11).

No PGIRS/SP inclui-se os principais desafios que ainda precisam ser
superados:
·
A inclusão dos catadores e catadoras de material reciclável não
organizados, integrando-os aos sistemas de coleta seletiva e de logística
reversa;
·
A regularização dos estabelecimentos comerciais que atuam na
cidade e configuram a base da cadeia econômica da reciclagem
·
O diagnóstico da coleta seletiva e da logística reversa de
embalagens;
·
Quanto a logística reversa de embalagens de agrotóxicos teve-se
uma série de desafios como: a distância das unidades de recebimento
(queixa dos usuários) e a recusa dos fabricantes em recolher as
embalagens vazias de agrotóxicos nos estabelecimentos comerciais (queixa
dos revendedores);
·
Por precisar também do apoio da população, torna-se também um
grande desafio a gestão compartilhada e a separação dos resíduos para as
coletas seletivas, a priorização do não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar e
tratar, e somente encaminhar aos aterros os rejeitos.
·
A recuperação dos resíduos para a cadeia econômica da reciclagem
ou seu reaproveitamento. Isto porque os índices atuais de recuperação dos
RCD secos pelas ações de coleta seletiva organizadas e coordenadas pelo
poder público são extremamente baixos.
·
O desafio para implementar a Educação para o Desenvolvimento
Sustentável requer parcerias que envolvem o governo e a sociedade, a
comunidade escolar, acadêmica e científica, trabalhadores, instituições,
associações, ONGs, e a mídia (SÃO PAULO, 2014, p. 100).

No PGIRS consta que existem características que exigem uma definição de
mecanismos de controle social que associam a participação da população e suas
entidades, e também fortes conteúdos técnicos de gestão:
• a significativa transversalidade das intervenções associadas ao PGIRS no
interior da administração pública, envolvendo não apenas a
intersetorialidade das ações, como forte articulação territorial, dada a
relevância da escala local para a implementação do PGIRS;
• a necessidade de participação ativa de um conjunto diversificado de
operadores, que vão de empresas concessionárias e contratadas bastante
estruturadas até cooperativas de catadores ainda frágeis em sua
institucionalidade - todos relevantes por se tratar dos prestadores dos
serviços finalísticos à população;
• o imprescindível envolvimento de toda a sociedade em suas práticas de
consumo relativas à geração e na disposição de resíduos; (SÃO PAULO,
2014, p. 61).
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2.1.2.2 Resolução CONAMA 307 e suas revisões
Tendo em vista a enorme quantidade de resíduos gerados pelas atividades
relacionadas a construção civil, vendo que esta representa uma parcela significativa
do total de resíduos sólidos urbanos, e que a disposição final destes resíduos influi
muito na qualidade ambiental, teve-se a necessidade de nortear a destinação final
deles de forma distinta dos demais resíduos sólidos.
Visto

que

é

necessário

implementar

diretrizes

para

o

processo

responsabilizando tanto o poder público quanto os geradores e, assim, poder reduzir
efetivamente os impactos ambientais gerados pelos resíduos oriundos da
construção civil, proporcionando benefícios de ordem social, econômica e ambiental,
o CONAMA criou, em 2002, a Resolução de número 307 que trata da gestão
integrada de resíduos da construção civil.
A Resolução CONAMA 307 (2002) resolve: estabelecer diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as
ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. Ela classifica os
materiais da construção civil em:
·
I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como
agregados, 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
etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;
·
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações,
tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;
·
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que
permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do
gesso;
·
IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de
construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles
contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas
radiológicas, instalações industriais e outros (CONAMA, 2002, p. 2).

De acordo com a Resolução CONAMA 348 o amianto deve ser incluído na
classe D como sendo nocivo à saúde (CONAMA, 2004, p. 1).
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A resolução 307 também estabelece a criação do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, e de Projetos de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil. Sendo que o primeiro deve ser elaborado pelos
municípios, estabelecendo diretrizes para a destinação do entulho gerado por
pequenos geradores, e o segundo deverá ser desenvolvido pelos grandes
geradores, ficando estes responsáveis pelo manejo, caracterização, triagem,
acondicionamento, transporte e destinação correta dos resíduos (CONAMA, 2002).
Sendo que “a caracterização de resíduos sólidos consiste em determinar suas
principais características físico-química, qualitativa e/ou quantitativamente” (LABS,
2017).
Já triagem de resíduos consiste na operação de separação e limpeza dos
diversos resíduos e/ou componentes dos resíduos de outros materiais indesejáveis,
para posterior acondicionamento (MACHADO, 2013).
O acondicionamento tem como objetivo principal preparar os resíduos de
forma adequada para a coleta. Os resíduos devem ser acondicionados de forma que
facilite a coleta e transporte, que evite acidentes, que minimize o impacto visual e o
mau-cheiro para que não atraia animais (PORTAL EDUCAÇÃO, 2013).
Segundo a resolução CONAMA 448 (2012, p. 1),
Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de
resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o
tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos. Os resíduos da construção civil não poderão ser
dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de “bota fora”,
em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei.

Os empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental deverão apresentar
ao órgão ambiental competente, seu plano de gerenciamento dos RCC’s, para este
ser analisado dentro do processo de licenciamento (CONAMA, 2002, p. 3).
2.1.3 Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Construção Civil PGIRS/CC
A elaboração do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos da
Construção Civil é a diretriz fundamental para a implantação de programas de
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gestão desses resíduos. É dever de cada município elaborá-lo em consonância com
o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (CONAMA, 2002).
A Resolução 307/2002 (CONAMA, 2002) estabeleceu e determinou a
execução de um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da
Construção Civil – PMGIRS/CC, cabendo aos Municípios e Distrito Federal, buscar
soluções para o gerenciamento dos pequenos volumes de resíduos, bem como
disciplinar a ação dos grandes geradores, ficando a discernimento do município os
critérios para distinção de grandes ou pequenos geradores. A elaboração,
implementação e coordenação fica por conta dos Municípios e do Distrito Federal, e
deverá solicitar aos grandes geradores a criação dos Projetos de Gerenciamento
dos RCC’s, os quais devem contemplar a caracterização dos resíduos, triagem,
acondicionamento, transporte e destinação.
Segundo Pinto (2005), o Plano assume caráter de serviço público com a
implantação de uma rede de serviços por meio da qual os pequenos geradores e
transportadores podem assumir suas responsabilidades na destinação correta dos
resíduos da construção civil e volumosos decorrentes de sua própria atividade.
2.1.3.1

Cidades

brasileiras

que

já

possuem

o

Plano

Municipal

de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PMG/RCC).
Algumas cidades brasileiras como Curitiba-PR e Belo Horizonte-MG, por
exemplo, já possuem o PMG/RCC.
Nestes planos constam as diretrizes para o descarte dos resíduos da
construção Civil e ficam estabelecidos os procedimentos a serem adotados pelos
geradores.
No Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos da Construção
Civil (PGIRS/CC) de Curitiba, a distinção entre pequenos e grandes geradores fica
por conta de seu volume de resíduos produzido, sendo que pequeno gerador é
aquele que gera uma quantia de 2,5 m³ (metros cúbicos) de resíduos da construção
civil, num intervalo não inferior a 02 meses. A este não é cobrado um plano de
gerenciamento

de

resíduos,

ficando

ao

órgão

municipal

competente

a

responsabilidade pela coleta, o transporte e destinação final. Já os grandes
geradores ficam responsáveis pelo manejo e destinação ambientalmente adequada
dos seus resíduos produzidos, eles precisam elaborar um projeto de gerenciamento
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dos RCD’s, o qual deverá ser aprovado e será uma exigência para a obtenção do
licenciamento ambiental da obra ou da obtenção do alvará de construção, reforma,
ampliação ou demolição (CURITIBA, 2004).
Para subsidiar o profissional na elaboração de seu projeto de gerenciamento
dos RCD’s, o CREA do estado do Paraná elaborou uma cartilha onde ficam
estabelecidos os procedimentos necessários para o manejo e destinação
ambientalmente adequados em conformidade com a Resolução 307/2002 do
CONAMA. Nele constam várias informações sobre planejamento, organização e
reciclagem, bem como as variáveis a serem consideradas, e também uma sugestão
de roteiro básico para elaboração do projeto de gerenciamento de resíduos da
construção civil que deve ser elaborado pelos grandes geradores (LIMA; LIMA,
2009).
Em Belo Horizonte, segundo Almeida (2006), “produz-se diariamente 4,25 mil
toneladas de lixo. As principais fontes de resíduos são a construção civil (52,90%),
comércio e residências (25,86% do total)”.
Para que o município pudesse encontrar um destino adequado aos resíduos
da construção civil que representam uma parcela significativa do total, além da
preocupação com a elaboração do plano municipal de gerenciamento de RCD’s,
houve também a criação de usinas de reciclagem que reduziram significativamente a
quantidade de entulho enviada ao aterro (JUNIOR, 2005).
Segundo dados da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU, 2004) foram
produzidos, em Belo Horizonte, no ano de 2003, 127.064 toneladas de material
reciclado, deixando de ser aterradas, cerca de 90.760 m³ de entulho.
Já no ano de 2012, foram coletados por dia cerca de 4.700 toneladas de lixo.
Deste total, cerca de 320 toneladas são destinadas à reciclagem, sendo destes, 280
toneladas de entulho da construção civil. No total do ano de 2012, foram destinados
às estações de reciclagem de entulho aproximadamente 103.500 toneladas de
resíduos da construção civil (SLU, 2013).
Segundo Almeida (2006), o programa “Usina de Reciclagem de Entulho de
BH” enfrentou dificuldades, como a de ter que adiar sua entrada em operação
devido à resistência da população local. Embora a usina possua capacidade
operacional para reciclar 120 toneladas por dia, está reciclando apenas 80 toneladas
– ociosidade decorrente da limitação do horário de funcionamento negociado entre
os moradores e a SLU.
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Em Canoas-RS existe um programa para auxílio do manejo dos resíduos
denominado Programa Choque de Limpeza, que foi criado para solucionar o
problema quanto as pequenas construções e reformas, visto que os grandes
geradores já direcionavam seus resíduos à empresa de coleta de entulho atuante na
cidade, mas os pequenos geradores acabavam depositando seu material
irregularmente em terrenos baldios, matas e outros lugares, pois não queriam
contratar o serviço de coleta privado e a coleta municipal não recolhia estes
resíduos. Um dos serviços contemplados no programa é a coleta porta a porta de
resíduos da construção civil e volumosos. Esse serviço atende as residências de
todo o Município, e foi criado visando o recolhimento de pequenas quantidades dos
seguintes resíduos: resíduos provenientes de obras e reformas da construção civil
de pequeno porte, capinas, terra, podas e galhos de árvores, móveis sem utilidade,
colchões e similares, e cadáveres de animais domésticos (CANOAS, 2014).
Segundo dados do Departamento de Limpeza Urbana (LIMPURB, 2007), na
cidade São Paulo gera-se cerca de 17 mil toneladas de entulho diariamente, sendo
que 3,8 mil são levadas aos três aterros da cidade e o restante é reciclado. A cidade
de São Paulo decretou a obrigatoriedade do uso de agregados reciclados em obras
públicas, o que trouxe várias vantagens, permitindo economia de matéria-prima,
reduzindo, assim os custos a serem desembolsados pelo poder público além, é
claro, dos benefícios ambientais atingidos (SÃO PAULO, 2006).
O Ministério do Meio Ambiente em conjunto com a Secretaria de Articulação
Institucional e Cidadania Ambiental elaborou um guia para elaboração de PGRS, ele
define o plano como um Instrumento de Responsabilidade Socioambiental na
Administração Pública. Informa também que, apesar de iniciativas como esta da
prefeitura de São Paulo, o consumo sustentável ainda gera desafios para a
contratação pública. Em 2012, por exemplo, menos de 1% do total dos bens
adquiridos pelo Comprasnet, observaram critérios de sustentabilidade. Isso se deve
ao fato de que no Brasil ainda há ausências como: de conhecimento sobre questões
ambientais; de apoio institucional e gerencial, incluindo recursos financeiros,
planejamento estratégico e recomendações institucionais; de ferramentas e
informações sobre CPS - Compras Públicas Sustentáveis (manuais, ferramentas
eletrônicas etc.); de treinamento específico para os gestores públicos responsáveis
pelas compras. (BRASÍLIA, 2011).
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2.1.4 Redução, Reutilização e Reciclagem
Uma das formas de se ter uma economia no custo de uma obra e ainda
ajudar a preservar o meio ambiente, é evitar o desperdício, reutilizar materiais na
obra, reciclar as sobras e encaminhar somente os rejeitos para a área de aterro
sanitário.
A reciclagem de RCC’s apresenta vantagens econômicas, sociais e
ambientais, como: economia nos gastos públicos em decorrência da diminuição do
volume de resíduos a ser coletado e depositado em locais adequados; economia
para o construtor, que pode executar obras a menores custos utilizando materiais
reciclados; minimização de áreas para aterro sanitário; redução dos custos dos
materiais de construção oriundos da reciclagem e preservação do meio ambiente
natural (FREITAS, 2009).
Segundo Levy (2017):
Embora as técnicas de reciclagem dos resíduos minerais de construção e
demolição tenham evoluído, não se pode afirmar com absoluta convicção
que a reciclagem tenha se tornado uma ideia amplamente difundida.
Felizmente, nações tecnologicamente desenvolvidas, como EUA, Holanda,
Japão, Bélgica, França e Alemanha, entre outros, já perceberam a
necessidade de reciclar as sobras da construção civil e tem pesquisado o
assunto intensamente visando atingir um grau de padronização dos
procedimentos adotados para a obtenção dos agregados, atendendo desta
forma aos limites que permitem atingir um nível mínimo de qualidade.

Nagalli (2014) diz que no setor de reciclagem, cabe ao Estado, representar os
interesses da sociedade e do meio ambiente, bem como assumir a responsabilidade
de fomentar suas atividades por meio de estratégias de regulação, fiscalização e
promoção de incentivos com o objetivo de reduzir a quantidade de resíduos gerados.
Um exemplo prático onde se aplica o princípio supracitado, é a maior unidade
de reciclagem de resíduos da construção civil de Santa Catarina que está sendo
construída na cidade de Joinville. O projeto surgiu em 2014 devido ao momento de
angústia que as empresas de coleta de resíduos estavam enfrentando visto as
inúmeras multas aplicadas diariamente por fiscais do meio ambiente, sendo que
essas empresas não possuíam um local correto para destinação dos RCC’s em
Joinville. Quando pronta, a unidade receberá as 800 toneladas de resíduos que são
produzidas diariamente pelas construções em Joinville, fará o processo de
reciclagem e renovação, e, posteriormente, enviará os materiais reaproveitáveis a
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seus parceiros. A previsão é que a unidade esteja operando ainda este ano. Além da
triagem dos resíduos, a central de reciclagem da Associação Joinvillense dos
Transportadores de Resíduos (Ajotre) utilizará parte do entulho como matéria-prima
para a fabricação de lajotas. O empreendimento foi viabilizado em 2015 e seu
investimento aproximado é de 2,2 milhões. A área ocupada é de 20 mil m² (metros
quadrados) e se situará em um terreno pertencente ao Governo do Estado. A central
terá capacidade para reciclar 100 % do material recebido e trará vários benefícios,
como: a solução do descarte incorreto das 800 toneladas diárias de resíduos, o
enquadramento do município nas leis ambientais, a cidade se tornará mais limpa,
será um bom exemplo de educação ambiental pelo fato da criação de lajotas
cerâmicas que serão destinadas a calçar ruas da cidade, e, ainda, a ressocialização
de apenados que trabalharão na unidade (JOINVILLE TERÁ... 2017).
Nunes et al. (2007), em um estudo para avaliação da viabilidade da
implantação de centros de reciclagem de RCD’s em municípios brasileiros,
avaliaram ser inviáveis economicamente as iniciativas privadas para investimento
nessas usinas. Porém, para instituições públicas, o panorama muda um pouco. De
acordo com Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), a maior parte dos municípios
brasileiros que possuem população menor que 50 mil habitantes destina em média
5% de seus orçamentos para a gestão de resíduos sólidos.
Em Belo Horizonte, levando-se em conta custos como: a disposição do
material em aterros, transporte dos RCD’s e custo com limpeza pública; a
implantação de usinas de reciclagem mostrou-se bem viável. As usinas recebem o
material em caçambas e fazem o processo de reciclagem. Segundo dados da
Prefeitura de Belo Horizonte cerca de 90% de todo o material recolhido são
utilizados em obras públicas e 10% são vendidos para empresas privadas
(PREFEITURA DE PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2017).
O Decreto Nº 16.217 (BELO HORIZONTE, 2016) lista o preço dos
subprodutos gerados na usina como mostra tabela a seguir:
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Tabela 01: Reciclados (subprodutos para venda)
Material

Preço (R$)

Material britado comum (Bica corrida)

33,75/m³

Material britado comum (Bica corrida)

21,09/t

Material britado categoria "A" - Entulho selecionado
Material britado e peneirado ("brita 0"; "brita 1" e finos)

73,39/m³

Material britado e peneirado ("brita 0"; "brita 1" e finos)

45,88 /t

Material britado categoria "B" - Entulho misto
Material britado e peneirado ("brita 0"; "brita 1" e finos)

73,39/m³

Material britado e peneirado ("brita 0"; "brita 1" e finos)

45,88/t

Composto orgânico

217,41/t
Fonte: Belo Horizonte (2016)

Segundo D’Almeida (2000), o custo para reciclagem gira em torno de 5,20 a
7,8 reais/m³ enquanto o custo da areia natural é de 20 reais/m³.
Segundo Basílio (2011), o custo para transporte do entulho ao centro de
reciclagem e da volta do material reciclado à obra é de R$ 62,88/m³. Não obstante, o
metro cúbico de lastro de brita e areia lavada, respectivamente, custa R$ 88,83 e R$
93,00. Quando o custo de transporte é acrescido ao orçamento, o valor chega a R$
130,03/m³ − mais que o dobro do valor total cobrado para logística do material
reciclado. "Com a reciclagem, economizamos gastos com o transporte de materiais
para o lixão. Hoje, a logística é feita para garantirmos mais materiais, não para
jogarmos fora", analisa.
No que diz respeito à prática de gerenciamento dos resíduos da construção
civil, segundo Bueno e Brendolan (2017), existem dois métodos que podem
sistematizar a implantação dessa cultura de redução: os 3Rs e os 5s.
O Ministério do Meio Ambiente define os 3R’s como:
·
Reduzir significa consumir menos produtos e preferir aqueles que
ofereçam menor potencial de geração de resíduos e tenham maior
durabilidade.
·
Reutilizar é, por exemplo, usar novamente as embalagens.
·
Reciclar envolve a transformação dos materiais para a produção de
matéria-prima para outros produtos por meio de processos industriais ou
artesanais. É fabricar um produto a partir de um material usado. [...] para
facilitar o trabalho de encaminhar material pós-consumo para reciclagem, é
importante fazer a separação no lugar de origem [...] a separação também é
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necessária para o descarte adequado de resíduos perigosos. (PRINCÍPIO
DOS... 2017).

O Instituto Akatu (2008) sugere a inclusão de mais um R, que deve ser
praticado antes dos 3Rs originais: Repensar. Ou seja, analisar cada opção de
consumo e fazer escolhas que tenham o menor impacto socioambiental possível.
Segundo Prado Amaral e Toledo (2001) o programa 5S’s consolidou-se no
Japão a partir da década de 50 e pode ser traduzido como: SEIRI - Senso de
Organização / Arrumação; SEITON - Senso de Utilização / Ordenação; SEISOU Senso de Limpeza; SIKETSU - Senso de Saúde / Segurança; SHITSUK - Senso de
Autodisciplina.
De acordo com Osada (1992), os 5S’s são interpretados como sensos, para
manter o nome original do programa, e ainda para refletir melhor a ideia de profunda
mudança comportamental.
Para Templum Consultoria (2012) a implementação dos 5S’s leva a um
aumento na produtividade, eficiência, segurança e motivação, além de ser aliado
dos requisitos para uma certificação ISO.
O construtor que adota soluções eficientes na construção, no uso, na
ocupação e manutenção dos edifícios, é certificado pela Caixa Econômica Federal
com o Selo Casa Azul, que nada custa ao proprietário e traz vantagens como a
comprovação para o mercado que o produto é sustentável, tendo assim um
diferencial na hora da venda, além de ganhar publicidade gratuita, já que a Caixa
divulga as construções certificadas nos seus canais de comunicação e eventos que
participa (TORANZO, 2016).
2.1.4.1

Vantagens da reciclagem de RCD’s

Basilio (2011) assegura que é mais barato reciclar do que tratar entulho
clandestino. Em sua análise feita na Prefeitura de São Carlos, em São Paulo, a
reciclagem de resíduos sólidos da construção e demolição custa 25% do valor que a
municipalidade gastaria para remover e tratar o entulho, depositado de forma
clandestina, em terrenos baldios, margens de rios e ruas periféricas.
Segundo Basilio (2011), o custo do agregado reciclado é menor. Em seu
levantamento feito nas principais usinas de reciclagem brasileiras, a produção de
agregados com base em resíduos da construção e demolição chegou a apresentar
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economias de até 80% em relação aos preços dos agregados primários. Podendo
estes ser usados em pavimentação, contenção de encostas, canalização de
córregos, obras de habitação popular e uso em argamassas e concreto.
Em uma pesquisa de campo, na qual foi testada uma argamassa produzida a
partir da reciclagem de RCD’s, Angulo (2000) afirma que a qualidade dos materiais é
equivalente, que os pedreiros avaliaram de forma positiva o material e as
argamassas recicladas apresentaram uma agradável aceitação.
Segundo Basílio (2011), com a reciclagem de resíduos, diminui-se a
deposição de entulho em locais inadequados e o volume de extração de matériaprima em jazidas, assim, os aterros ganham mais vida útil, pois se reduz o volume
de destinação diária de entulho em aterros sanitários, tão caros às municipalidades.
Segundo Souza et al. (2014), a reciclagem apresenta vantagens ambientais:
os agregados reciclados da construção civil e demolição apresentaram uma boa
solução quando são submetidos ao processo de reutilização, uma vez que
desafogam a exploração indiscriminada dos recursos naturais.
2.1.4.2

Impactos ambientais gerados pela falta de um gerenciamento adequado
dos resíduos da construção civil

A Resolução CONAMA nº 1 (1986) define impacto ambiental como:
Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a
segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas;
a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade
dos recursos ambientais (CONAMA, 1986, p. 1).

“Quando descartados das construções como material praticamente inerte, o
entulho causa ônus e problemas associados ao seu volume, que geralmente chega
a ocupar 50% do volume total dos aterros públicos” (D’ALMEIDA, 2000, p. 179).
Para Freitas (2009, p. 28):
Deve-se atentar para os impactos causados pelo setor da construção civil
através da utilização de agregados naturais, que incluem a exploração
descontrolada de recursos naturais não renováveis, a fabricação de
cimento, emissão de gás carbônico na atmosfera e a poluição do ar gerada
pelo transporte desses recursos naturais até os grandes centros.
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Nagalli (2014) divide os impactos ambientais associados à má gestão dos
RCD’s em: Impactos na obra, e Impactos no entorno. Sendo que os impactos na
obra abrangem: desperdício, geralmente associados ao mau aproveitamento de
materiais que acarreta aumento de custo da obra; consumo de novos materiais
primários ao invés dos reciclados; proliferação de vetores, como ratos e baratas em
materiais putrescíveis e proliferação de doenças através da deposição de ovos de
mosquitos em materiais que acumulem água; acidentes de trabalho devido a
desorganização do canteiro de obras; falta de espaço; obstrução de drenagens;
contaminação do solo; supressão vegetal; e inviabilização de reciclagem de
materiais o que acarreta perda de qualidade do material, demandando processos de
tratamento que pode tornar a prática da reciclagem inviável. Entre os impactos no
entorno, ele cita: vibrações e ruídos; assoreamento dos cursos d’água, quando
depostos de forma irregular perto de córregos e rios; subutilização de áreas (botafora), se mal compactado compromete a ocupação futura de áreas de aterro; não
geração de renda ao mercado da reciclagem, como funciona em conjunto, se o
construtor abdicar de processos de segregação e controle dos resíduos, afetará toda
a cadeia recicladora; não educação ambiental dos trabalhadores e prejuízos
associados; contaminação de solos e águas; e saúde pública afetada.
Tais impactos ambientais implicam em prejuízos não só à paisagem e à
qualidade de vida da população, são situações geradoras de custos sociais,
pessoais e públicos em função do comprometimento da capacidade de
drenagem nos espaços urbanos e dos resultados em épocas de cheia,
comprometimento da capacidade viária, possibilidade da multiplicação de
vetores epidêmicos e obrigatoriedade da atuação pública corretiva para
minimizar as deposições irregulares de entulhos (I&T, 2004 apud FREITAS
2009, p. 30).

2.1.5 Histórico Mundial e Panorama Atual do Brasil
A seguir, descreve-se um breve histórico mundial e o panorama das práticas
de Gestão de Resíduos da Construção Civil no Brasil.
2.1.5.1

Histórico

Segundo Levy (2017, p. 1):
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A construção é uma das atividades mais antigas que se tem conhecimento
e desde os primórdios da humanidade foi executada de forma artesanal,
gerando como subprodutos grande quantidade de entulho mineral.
Tal fato despertou a atenção dos construtores já na época da edificação das
cidades do Império Romano e desta época datam os primeiros registros da
reutilização dos resíduos minerais da construção civil na produção de novas
obras.
Entretanto, só a partir de 1928 começaram a ser desenvolvidas pesquisas
de forma mais sistemática para avaliar o consumo de cimento, a quantidade
de água e o efeito da granulometria dos agregados oriundos de alvenaria
britada e de concreto.

Somente depois da segunda guerra mundial teve-se a preocupação com o
gerenciamento dos RCD’s. As cidades europeias tiveram muitas percas em suas
construções, grande parte dos edifícios tiveram de ser demolidos e reconstruídos.
Gerou-se um enorme volume de entulho de demolição, ao mesmo tempo em que a
demanda

de

material

necessário

para

reconstruir

as

cidades

subiu

consideravelmente. Então, para solucionar ambos os problemas, teve início o
desenvolvimento da tecnologia de reciclagem dos RCD’s (HUMMEL, 1946 apud
SAPATA, 2002).
Na Europa há um desperdício anual equivalente a 200 milhões de toneladas
de RCD’s, com esse volume de materiais, seria possível realizar a construção de
uma rodovia com seis faixas de rolamento interligando as cidades de Roma, na
Itália, a Londres, na Inglaterra (LAGUETTE, 1995 apud LEVY e HELENE 2002).
Acker (1996) mostra, em sua pesquisa aprofundada em países de primeiro
mundo, que o valor estimado de resíduos originados da construção civil produzidos
na comunidade europeia fica em torno de 170 milhões de toneladas/ano, ele ainda
fornece os dados percentuais, que pode ser visto de acordo com a figura a seguir:
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Figura 01: Porcentagem de alguns resíduos da construção civil na comunidade
europeia

Fonte: Adaptado de Acker (1996).

Segundo D’Almeida et al. (2000):
·
Nos Estados Unidos, tem havido esforços para o uso de agregados
reciclados por meio de britagem de concretos de demolição para área de
construção de pavimentos rodoviários;
·
Na Holanda há proposição de norma para produção de concreto
simples, armado e protendido com uso de agregados obtidos pela
reciclagem do concreto misturados a agregados originais, com quantidade
acima de 20% do total de agregados utilizados;
·
No Japão, semelhantemente aos Estados Unidos, detecta-se um
encaminhamento na direção da normalização de agregados obtidos por
reciclagem de estrutura de pavimento de concreto demolidos;
·
Em outros países europeus como Alemanha, Rússia, Dinamarca e
Inglaterra, já há início das discussões e estudos para implantação de
normas para reciclagem de entulho e demolição;
·
Por outro lado um dos poucos países a ter experiências negativas
com o concreto de entulho reciclado foi a Bélgica, em duas pontes que
tiveram de ser demolidas. Há iniciativas de retomar o assunto, mas um dos
grandes temores dos Belgas é o desenvolvimento de reações álcaliagregado, um tipo de anomalia cujo resultado é a fragmentação do
concreto.

2.1.5.2 Brasil
Segundo o Ministério do Meio Ambiente (CATADORES... 2017) os catadores
de matérias reutilizáveis e recicláveis desempenham papel fundamental na
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles atuam nas atividades
da coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e comercialização dos
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resíduos reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de forma significativa para a cadeia
produtiva da reciclagem.
Na pesquisa nacional de saneamento básico realizado pelo IBGE, em 2008
dos 5.562 municípios brasileiros, em 2.730 (49,07% do total) observa-se a existência
de catadores na zona urbana. Em Santa Catarina 58,02% dos municípios possuem
catadores na zona urbana. Do número total de catadores, no Brasil, 8% têm idade
menor que 14 anos, e em Santa Catarina, esse número sobe para 12,59%. (IBGE,
2008)
A tabela seguinte mostra o panorama da coleta seletiva no Brasil e em Santa
Catarina no ano de 2008.
Tabela 02: Coleta seletiva no Brasil e em Santa Catarina no ano de 2008
Variável - Número de municípios com manejo de resíduos sólidos (Unidades)
Unidade territorial

Brasil

Santa Catarina

TOTAL

5562

293

Em atividade

923

89

Projeto-piloto em área restrita do município

142

10

Interrompida

92

08

Não há coleta seletiva

4405

186

Fonte: IBGE (2008)

A tabela seguinte mostra o número de municípios com serviços relativos ao
manejo de RCC’s.
Sendo que, em conformidade com IBGE (2008), referente aos itens citados na
tabela a seguir, define-se:
Total com processamento: Número de municípios que contam com serviços de
manejo de resíduos de construção e demolição
Triagem simples: Ocorre a separação e limpeza somente dos resíduos de
classes A e B de outros materiais indesejáveis. As classes C e D são enviadas para
outras centrais de triagem.
Trituração simples: É realizada a trituração, mas não acontece a classificação
granulométrica do agregado final.

35

Tabela 03: Número de municípios, total e os com serviços de manejo de resíduos de
construção e demolição, por forma de disposição no solo no ano de 2008
Unidade territorial

Brasil

Santa Catarina

Total

4031

111

Total com processamento

392

11

Triagem simples dos RCD reaproveitáveis

124

04

14

03

20

01

79

02

204

04

(classes A e B)
Triagem e trituração simples (bica corrida)
dos resíduos classe A
Triagem e trituração dos resíduos classe A
com classificação granulométrica dos
agregados reciclados
Reaproveitamento dos agregados produzidos
na fabricação de componentes construtivos
Outro
Fonte: IBGE (2008)

Segundo reportagem do jornal nacional (ENTULHO É... 2015, p. 1), no Brasil,
dos 84 milhões de metros cúbicos de resíduos gerados nas obras de construção
civil, só 17 milhões de metros cúbicos são aproveitados. Ainda segundo o
supracitado, haviam, em 2015, 310 usinas de reciclagem no Brasil, e há espaço para
muito mais, mas os empresários reclamam que não podem investir se as prefeituras
não incentivarem o uso do material agregado.
“As usinas de reciclagem poderiam fazer muito mais para diminuir essas
montanhas de entulho. O que falta não é tecnologia nem aplicação pra todo
esse material. Mas o Brasil ainda precisa quebrar algumas barreiras. Uma
delas é cultural. ” (ENTULHO É... 2015, p. 1)

Na tabela seguinte, o IBGE faz o levantamento das formas de disposição
utilizadas pelos municípios brasileiros e em Santa Catarina no ano de 2008.
Para compreensão da tabela que se segue, define-se vazadouro como:
“Forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se caracteriza pela
simples descarga do lixo sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente
ou à saúde pública” (VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2017).
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Tabela 04: Número de municípios, total e os com serviços de manejo de resíduos de
construção e demolição, por forma de disposição no solo no ano de 2008
Unidade territorial

Brasil

Santa
Catarina

Total

4031

111

Disposição em vazadouro em conjunto com os demais

1330

08

442

10

176

04

267

04

181

08

503

06

292

12

1235

65

resíduos;
Disposição/utilização sob controle em aterro
convencional em conjunto com os demais resíduos;
Disposição sob controle em pátio ou galpão de
estocagem da prefeitura específico para resíduos
especiais;
Disposição sob controle em aterro da prefeitura
específico para resíduos especiais;
Disposição sob controle em aterro de terceiros
específico para resíduos especiais;
Utilização definitiva e sob controle dos resíduos como
material de aterro pela prefeitura após triagem e
remoção dos resíduos classes B, C e D;
Utilização definitiva e sob controle dos resíduos como
material de aterro por terceiros após triagem e remoção
dos resíduos classes B, C e D
Outro
Fonte: IBGE (2008)

2.1.5.2.1 Santa Catarina
Segundo a secretaria de estado do desenvolvimento econômico sustentável
de Santa Catarina, o estado lançou em 28 de novembro de 2012 o Plano Estadual
de

Gestão

Integrada

de

Resíduos

Sólidos

-

Pegirs/SC

(PLANO

PARA

ADMINISTRAR... 2012, p. 1).
Em uma publicação de novembro de 2016, a secretaria supracitada informa:
“Foi assinada nesta quinta-feira, 24, a ordem de serviço para a elaboração do Plano
Estadual de Resíduos Sólidos - PERS/SC”, ainda no mesmo texto noticia: “O
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trabalho será realizado pela consultora Premier Engenharia e Consultoria e deve ser
entregue no prazo de doze meses” (SANTA CATARINA AVANÇA... 2016, p. 1).
2.1.5.2.2 Caçador
Segundo Marafon (2017), o município não possui o Plano Municipal de
Gestão de Resíduos de Construção Civil. Em 2014 foi entregue o Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS realizado pela empresa DRZ
Consultoria para os municípios membros da AMARP. Neste Plano existe a Minuta da
lei que instituirá o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de
Caçador. No entanto, a opção pela adesão à gestão integrada ou pelo
estabelecimento de um plano de gestão próprio, ainda não foi definida pelo
município. Tratando-se de uma decisão político-administrativa a ser tomada o mais
breve possível.
Segundo o Plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: a cidade
de Caçador não faz distinção entre os pequenos e grandes geradores, isto é, são
coletados indistintamente todos os resíduos sólidos comuns gerados nos
estabelecimentos, residenciais e comerciais. Os resíduos de construção civil são
coletados por empresa privada e depositados em caçambas de 4m³ e 5m³ (Caçador,
2014). Porém, segundo Marafon (2017), existem domicílios que geram pequena
quantidade de RCC, e, ao invés de contratar a empresa especializada para destinar
corretamente tais resíduos, depositam em locais irregulares como terrenos baldios.
Acker (1996) afirma, em seu estudo, que para poder realizar um bom
gerenciamento de resíduos, é necessário conhecer as quantidades de resíduos
envolvidos durante o processo, assim como aqueles provenientes de materiais de
demolição.
No PMSB de Caçador, 2014 foi realizada uma estimativa da quantidade
gerada de RCC pelo município e per capita, sendo demonstrados nas Tabelas 05 e
06 (CAÇADOR, 2014).
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Tabela 05: Número de Domicílios e Estimativa de RCC
Total urbano
Domicílios 2007

18.573

Domicílios 2010

19.785

Domicílios estimados 2013

20.997

Crescimento por ano

404

Estimativa anual de RCC (t) *

4.848

*Considerou-se todos os domicílios com 80m² gerando 150 kg/m² de RCC.
Fonte: PMSB (CAÇADOR, 2014)

Tabela 06: Per capita 2010 de Resíduos da Construção Civil (RCC)
RCC (t/ano)

4.848

10% (t/ano)

485

t/dia

14,61

Pop. Urbana*

65.659

Per capita

0,22 kg/hab.dia

*Projeção realizada no PMSB de Caçador, 2014.
Fonte: PMSB (CAÇADOR, 2014)

2.1.5.2.3 Gerenciamento de resíduos na obra
Hoje o desperdício se tornou uma questão ambiental. Não há mais lugar para
jogar o entulho. Nos grandes centros, existe o hábito de contratar o caçambeiro para
retirar os restos de obra. Mas um grupo de trabalho do CONAMA já está elaborando
uma legislação sobre o tratamento do entulho da construção, e que prevê uma
corresponsabilidade entre o gerador e o transportador (RODRIGUES, 2001).
As empresas de construção civil têm convivido com inúmeras críticas
relacionadas ao desperdício de materiais nas obras. Sabe-se que o desperdício de
materiais possui um número significativo no custo total das construções
(DESPERDÍCIO... 2017).
Lucena (2005) realizou um levantamento dos resíduos da construção civil
gerados no Brasil segundo seu tipo e constatou que os mesmos são compostos,
principalmente, de tijolos, areias e argamassas (em torno de 80%). Numa menor
proporção foram encontrados ainda restos de concreto (9%), pedras (6%), cerâmica
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(3%), gesso (2%) e madeira (1%). Sendo que, sobre a origem dos resíduos,
segundo I&T Informações técnicas (2017), 59% é proveniente de reformas, 20% de
residências novas e 21% de prédios novos.
Na construção civil, a redução das perdas e desperdícios passou a ser
importante fator para a sobrevivência das construtoras e para a adequação ao
mercado (LIMA; LIMA, 2009).
Lima e Lima (2009) em sua cartilha para Elaboração de Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresenta as taxas de desperdício
de materiais nas obras como segue tabela a seguir:
Tabela 07: Taxas de desperdício de materiais (%)
Materiais

Média

Mínimo

Máximo

Concreto usinado

9

2

23

Aço

11

4

16

Blocos e tijolos

13

3

48

Placas cerâmicas

14

2

50

Revestimento têxtil

14

14

14

Eletrodutos

15

13

18

Tubos para sistemas prediais

15

8

56

Tintas

17

8

24

Condutores

27

14

35

Gesso

30

14

120

Fonte: Espinelli (2005 apud LIMA; LIMA, 2009)

Uma boa saída para os materiais desperdiçados é com certeza a reciclagem,
mas para poder manter um padrão de qualidade elevado nos materiais reciclados é
de extrema importância a disposição adequada dos resíduos.
Após a segregação e ao término da tarefa ou do dia de serviço, os RCC’s
devem ser acondicionados em recipientes estrategicamente distribuídos até
que atinjam volumes tais que justifiquem seu transporte interno para o
depósito final de onde sairão para a reutilização, reciclagem ou destinação
definitiva (LIMA; LIMA, 2009).

Porém, vale ressaltar que a não geração de resíduos é o princípio que deve
sobrepor-se. Uma boa gestão buscando o melhor gerenciamento dos recursos é
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necessária para controlar o desperdício de materiais na obra. Teoricamente, o
investimento inicial em gestão dos processos é um pouco elevado, mas se reverte
na otimização da produção e com certeza na redução dos desperdícios e custos
(RODRIGUES, 2001).
2.2 METODOLOGIA E MATERIAL
A parte inicial do trabalho baseou-se em pesquisas na legislação, livros,
manuais, revistas e publicações sobre o assunto para reunir um bom embasamento
teórico a fim de respaldar as investigações e diagnósticos a serem feitos adiante.
2.2.1 Área de Realização de Estudo – Município de Caçador – SC
Caçador está situada no estado de Santa Catarina, que por sua vez
representa um dos 26 estados da República Federativa do Brasil. O município se
estende por 981,9 km² e contava com 70 735 habitantes no último censo. A
densidade demográfica é de 72 habitantes por km² no território do município e seus
municípios vizinhos são Calmon, Videira e Fraiburgo (CIDADE BRASIL, 2017).
Figura 02: Localização de Caçador no mapa

Fonte: Google Earth (2017)
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O município não possui um plano de gerenciamento de resíduos sólidos da
construção civil e, diante disso, apresenta vários problemas em relação à disposição
e descarte de RCC’s como exposto a seguir. Trata-se de um terreno baldio situado
no bairro Gioppo.
Figura 03: Terreno baldio 1 onde ocorre o descarte irregular de RCC’s

Fonte: O próprio autor (2017)

Como pode ser visto na imagem, há vários tipos de resíduos de construção
como: restos de cerâmica, de tijolos, cimento, brita, e derivados de composição
asfáltica, além de resíduos em geral como plásticos e papéis.
Na imagem a seguir, mostra-se outro terreno vago situado na Avenida
Senador Salgado Filho, no centro da cidade, onde também ocorre o descarte
irregular de RCC’s. Neste caso, além da calçada ter uma largura de apenas 50 cm
(centímetros), e ter parte tomada pela vegetação, ainda são depositados restos
materiais, como brita e terra proveniente de cortes, que limitam ainda mais o espaço
destinado ao pedestre.
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Figura 04: Terreno baldio 2 onde ocorre o descarte irregular de RCC’s

Fonte: O próprio autor (2017)

2.2.2 Procedimentos Metodológicos
Diante do exposto, segue a descrição das atividades a serem realizadas.
2.2.2.1 Atividade 01
Fazer uma investigação mais detalhada sobre os processos de destinação de
resíduos da construção civil na cidade de Caçador-SC.
Método/material:
·

Identificar as construtoras de Caçador;

·

Levantar informações sobre a geração e o destino dos resíduos gerados na
construção civil pelas construtoras. Serão utilizados questionários e
entrevistas agendadas.
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·

Pesquisar junto à empresa coletora WLPN Ambiental “Topa Tudo disk
entulho” como é feito a coleta e destinação final destes resíduos.

·

Pesquisar se existem outras empresas deste gênero e consultá-las.

·

Pesquisar informações sobre construções em Caçador junto ao CREA

·

Pesquisar se existem associações ou sindicatos da área da construção civil
em Caçador. Pesquisar informações, caso existam.

·

Identificar - por meio das informações coletadas e de visitas de campo a
serem realizadas em obras, aterro e locais de bota-fora – os problemas
gerados pelas más práticas de gestão.

2.2.2.2 Atividade 02
Procurar referências brasileiras que podem apresentar ideias e soluções
interessantes para a gestão dos resíduos sólidos da construção civil de Caçador.
Método/material:
·

Identificar e sistematizar as informações de municípios brasileiros que são
referência em gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil;

·

Procurar saber nestes municípios: soluções dadas, métodos de implantação
do plano de gestão, o próprio plano de gestão;

2.2.2.3 Atividade 03
Avaliar as informações levantadas em pesquisa, entrevistas e visitas de
campo e construir proposições para o plano integrado de gerenciamento de resíduos
sólidos da construção civil de Caçador.
Método/material:
·

Sistematizar e comparar dados;

·

Avaliar quais os planos pesquisados que apresentam soluções compatíveis à
Caçador;

·

Propor alternativas para o município, como, por exemplo, reciclagem e
práticas de gestão a serem adotadas para sanar os problemas encontrados.
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2.3

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
A seguir apresentam-se os dados que foram obtidos com a pesquisa referente

ao gerenciamento de resíduos da construção civil no município de Caçador-SC.
2.3.1 Dados de Caçador
O município de Caçador não possui plano de gerenciamento de resíduos da
construção civil. Parte dos resíduos são jogados em terrenos baldios, de forma
indiscriminada e parte são coletados pela empresa WLPN, de nome fantasia: Topa
Tudo Disk Entulho, são classificados e destinados cada classe conforme
especificado pela Resolução CONAMA: classe A aterro provisório, classe B
reciclagem, classe C aterro sanitário e classe D aterro para resíduos perigosos.
A WLPN possui um aterro para acondicionamento dos resíduos classe A
(inerte), localizado próximo ao aterro sanitário municipal de Caçador. A figura
seguinte mostra sua localização.
Figura 05: Localização do aterro municipal da construção civil em Caçador-SC

Fonte: Adaptada do Google Earth (2017)
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O Aterro está há quase dois anos em operação e conta com uma vida útil
prevista para vinte anos.
A quantidade de resíduos recebidos varia de acordo com a época do ano nos finais de ano a quantidade aumenta -, com a economia local, entre outros
fatores, mas fica em torno de 25m³ ao dia, ou seja, cerca de 8 caçambas, sendo que
cada caçamba tem um volume útil de 3 m³.
A empresa WLPN conta com os serviços de aluguel de caçambas
estacionárias, coleta e transporte desses resíduos até o aterro. Já no aterro esses
resíduos passam por uma inspeção onde é separado manualmente cada tipo de
resíduo por classe e destinação de reciclagem.
Os resíduos classe D são enviados para outras duas empresas que cuidam
de seu descarte: a VT Engenharia e a Cetric. Essas empresas possuem seus
aterros com capacidade para destinação de resíduos Classe D.
Os resíduos metálicos são separados e armazenados em uma caçamba e
vendidos à empresa Arpapi Indústria Mecânica que faz a reciclagem deste tipo de
material.
Figura 06: Resíduos metálicos

Fonte: O próprio Autor (2017)
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As madeiras são separadas e vendidas para outras empresas que usam
como combustível para caldeiras e sistemas de aquecimento. Estuda-se a
viabilidade da composição de briquetes para venda a hotéis que usam em sistemas
de aquecimento e empresas que usam como queima energética em caldeiras. No
momento, algumas vezes, essas madeiras são doadas à comunidade que faz seu
reaproveitamento.
Figura 07: Resíduos de madeira

Fonte: O próprio Autor (2017)

Já os resíduos inertes de classe A como: restos de concretagem, cerâmicas,
solos, argamassas são amontoados e, periodicamente são espalhados e nivelados
no solo pela motoniveladora. A empresa WLPN está estudando a viabilidade da
compra de britadores para fazer a segregação e venda deste tipo de material.
Acredita-se que logo será comprovado sua viabilidade, e os materiais poderão ser
reciclados para uso em bases de rodovias, em obras com fins não estruturais entre
outros.
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Figura 08: Resíduos classe A (inertes)

Fonte: O próprio Autor (2017)

Os resíduos de plásticos em geral, juntamente com os resíduos de PVC são
separados e vendidos a uma empresa que os recicla. Os resíduos de gesso, isopor
também são destinados a outras empresas que cuidam de sua destinação final.
Além desses materiais comuns em obras de construção civil, a empresa
acaba recebendo ainda diversos tipos de resíduos de uso doméstico. O engenheiro
Luis, responsável pela empresa, conta que no ato da locação das caçambas, é
especulado o tipo de material que vai ser nela depositado. Quando se trata apenas
de resíduos recicláveis, é cobrado um valor menor, quando a caçamba é alugada
para depósito de materiais como gesso, ou quando há uma maior diversidade de
materiais misturados, o valor da locação aumenta. Um dos maiores problemas
enfrentados pela empresa diz respeito à falta de educação e ignorância por parte da
população em geral. Pois as vezes as caçambas são alugadas para um determinado
tipo de resíduo e acabam usando-a para descarte de outros materiais, como móveis,
resíduos domésticos, podas, e até animais mortos. Sendo que em muitos casos nem
foi o construtor, locatário da caçamba quem os deposita, muitas vezes outras
pessoas acabam aproveitando a caçamba estacionada para descartar ali o seu lixo.
Como a separação dos resíduos no aterro é feito manualmente, as vezes
acaba passando desapercebido algum material que não deveria ser aterrado no
local. Por conta disso, periodicamente é feito uma inspeção na montante e jusante
de um córrego próximo para certificar-se de que o mesmo não está recebendo
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poluentes. A cada seis meses é feito uma análise na região do aterro para se
certificar que não está havendo contaminação das águas.
No final da vida útil deste aterro, será feito plantio de vegetação para
recuperação ambiental da área.
Para se saber o volume aproximado total de resíduos da construção civil
produzidos em Caçador, não pode ser considerado somente o volume recebido pela
empresa WLPN, pois uma boa parte dos resíduos não são destinados a empresa e
são descartados incorretamente, como informa Marafon (2017), nas pequenas
reformas domésticas, geralmente gera-se resíduos que são dispostos em alguns
pontos da cidade. Na figura a seguir têm-se alguns dos locais identificados no
município onde ocorre o descarte clandestino.

Figura 09: Locais de descarte clandestino de RCC’s no município de Caçador

Fonte: Adaptada do Google Earth (2017)

Nesses locais marcados no mapa, foram identificados resíduos de construção
civil que foram descartados incorretamente. Essa disposição inadequada trás à
cidade uma má imagem, um aspecto de sujeira e descuido, além de potencializar a
proliferação de ratos, baratas, e mosquitos transmissores de doenças. Nas imagens
a seguir, mostram-se as fotos de alguns desses locais identificados no mapa.
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Figura 10: Descarte inadequado de RCC’s

Fonte: O Próprio Autor (2017)

Figura 11: Descarte inadequado de RCC’s

Fonte: O Próprio Autor (2017)
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Figura 12: Descarte inadequado de RCC’s

Fonte: O Próprio Autor (2017)

Segundo o Plano municipal de saneamento básico de Caçador (CAÇADOR,
2014), no ano de 2010 foi estimado uma quantidade de 4848 toneladas de RCC’s
gerados. Para tanto, foi considerado o número de domicílios construídos, e, usando
uma média de 150 kg/m/², e usado uma média de 80 m² em cada moradia
construída.
Para obter dados mais recentes, foi pesquisado junto ao CREA e a prefeitura
municipal, o volume de construções no município.
Segundo dados do CREA, no ano de 2016, foram registradas na cidade 337
ART’s, totalizando 95.822 m² construídos (CREA, 2017).
Com esse quantitativo de área de obras construídas, pode-se calcular a
quantidade de RCC’s gerados. Pois, para Costa (2012), em sua pesquisa sobre a
quantidade de resíduos gerados por metro quadrado, constatou que a cada metro
quadrado construído, gera-se uma quantidade em torno de 93 quilos de resíduo,
sendo que esse valor representa aproximadamente 0,091 m³, utilizando a massa
unitária de 1025 kg/m³.
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Cruzando esses dados, pode se dizer que no ano de 2016, no município de
Caçador, gerou-se uma quantidade 8719 m³ de resíduo proveniente da construção
civil, ou seja, quase o dobro da quantidade produzida no ano de 2010 estimado pela
Prefeitura Municipal.
Esse número, porém, ainda fica abaixo do valor real, pois muitas das
reformas são feitas informalmente. Segundo a prefeitura do Rio de Janeiro o volume
de resíduos produzidos pelos pequenos geradores (até 2m³) correspondem a cerca
de 47% do total de RCD’s gerados, no Município do Rio (COMLURB, 2008).
Esse volume de resíduo conta com restos de cerâmica, plásticos em geral, PVC,
vidros, isopor, restos de concretagem, aço, madeira, gesso, e resíduos classe D.
Destes, todos possuem um alto poder de reciclagem, menos os de classe D que
devem seguir para aterros especiais para resíduos perigosos. A seguir podem-se ver
alguns exemplos de formas de reciclagem de alguns tipos de resíduos.

· Gesso – Pode ser reutilizado tanto na indústria cimenteira, para a qual o
gesso é um ingrediente útil e necessário, que atua como retardante de pega
do cimento, quanto no setor agrícola, no qual o gesso é utilizado como
corretivo da acidez do solo e na melhoria das características deste
(DRYWALL, 2017).
· Plástico – Podem passar por reprocessamento, refusão ou remoldadagem,
nesse processo os resíduos plásticos passam por lavagem, fragmentação e
trituração. A intensão é que os materiais sejam limpos e possam novamente
ser utilizados para outros produtos derivados do plástico. Também podem ser
despolimerizados, onde a intenção é recuperar os monômeros do plástico a
partir de processos químicos ou térmicos, de forma que possam ser
polimerizados novamente (VGRESÍDUOS, 2017).
· Aço – As latas são derretidas e usadas novamente para a fabricação de
diversos produtos. Os itens produzidos não apresentam qualquer diferença ou
perda de qualidade em relação ao aço original (PENSAMENTO VERDE,
2017).
· Madeira – Além da possibilidade de utilização da madeira para gerar uma
nova fonte de energia (biomassa) que favorece o uso de energias renováveis,
as lacas de madeira adicionadas à serragem podem ser utilizadas na
agricultura como fertilizante, promovendo ao solo as condições ideais de
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absorção de nutrientes. A madeira ainda pode ser reutilizada na fabricação de
móveis, paletes sustentáveis entre outros (DINO, 2017).
· Vidros – Por ter uma estrutura molecular amorfa, o vidro pode ser reciclado
infinitas vezes sem perder qualidade nenhuma, bastando para isso ser
devidamente separado. Neste processo, a coleta seletiva tem uma
importância fundamental. Na usina, o vidro passa pela triagem, para retirada
de qualquer outro material que esteja misturado, depois é triturado e derretido
para a fabricação de novos produtos (MACHADO, 2013).
· Cerâmica – A utilização dos resíduos da cerâmica vermelha, na forma de
pozolana, tanto na incorporação para a produção do cimento composto
quanto na utilização como adição de materiais finos ao concreto
autoadensável, melhora as propriedades físicas e a durabilidade do concreto,
além de reduzir custos e preservar os recursos naturais. Os resíduos da
cerâmica vermelha incorporados no cimento melhoram a estabilidade da
mistura e sua durabilidade (IPT, 2017).
· Resíduos de concretagem – O entulho, processado pelas usinas de
reciclagem, pode ser utilizado como agregado para concreto não estrutural, a
partir da substituição dos agregados convencionais (areia e brita). Pode
também ser utilizado como reforço de subleito, sub-base ou base de
pavimentação (ZORDAN, 2001).
· Isopor – O isopor pode ser reciclado como qualquer outro plástico. A
reciclagem mecânica transforma o produto em matéria prima para a
fabricação de novos produtos. Neste processo, o material passa por uma
máquina onde o gás de sua composição é retirado e o isopor é compactado.
Este material compactado passa por um segundo processo de reciclagem,
onde o poliestireno é triturado, derretido, granulado e volta a ser matériaprima para a fabricação de novos produtos. Ainda existem outras formas de
reciclagem, como a energética, que usa o poliestireno para a recuperação de
energia, devido ao seu alto poder calorífico; e a reciclagem química, que
reutiliza o plástico para a fabricação de óleos e gases. O material também tem
sido utilizado no isolamento térmico de edifícios. Ao ser queimado em usinas
térmicas para a geração de energia, o poliestireno se transforma em gás
carbônico e vapor d’água (RICCHINI, 2017).
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· Embalagens de Cimento e Cal – Incomodado com o volume de sacos de
cimento e cal depositados em uma obra da construtora de sua família, e com
a dificuldade para encontrar empresas que recolham esse material para
reciclagem, o estudante de especialização da Escola de Engenharia Civil
Cláudio Cintra teve uma ideia simples, mas revolucionária: reutilizar os sacos
para a fabricação de argamassa, que seria usada na própria construção. Além
de constatar que é possível produzir argamassa de assentamento com fibra
de celulose proveniente de embalagens de cimento e cal, o processo provou
ter grandes vantagens quando comparado ao convencional (CELESTINO,
2017). Legran (2017), conta que o trabalho realizado por Claudio Cintra não
foi encerrado com a conclusão de sua tese. A fim de aprofundar a pesquisa
foi realizada uma a ampla pesquisa laboratorial, que revelou que as fibras de
celulose, oriundas da transformação dos sacos de cimento, podem ser
incorporadas à argamassa, obtendo resultados iguais ou superiores aos das
argamassas convencionais. Este trabalho foi premiado com o primeiro lugar
do Prêmio Odebrecht para o Desenvolvimento Sustentável – Brasil 2011.
2.3.2 Exemplos de Soluções Adotadas Por Algumas Cidades
Os títulos que seguem tratam de algumas ações adotadas por outras cidades
brasileiras, que poderão apresentar algumas soluções compatíveis ao município de
Caçador.
2.3.2.1

Distrito Federal

No Distrito Federal, elaborou-se um programa voltado para a criação de
hábito de separar os resíduos já no canteiro de obra. Foram selecionadas
construtoras para participar de um programa piloto intitulado Entulho Limpo. O
critério de seleção das construtoras foi o de possuir o certificado nível A do PBQP-H
(Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Habitação), por considerar
que as mesmas já possuíam uma preocupação com a sua adequação às diversas
demandas de mercado, incluindo aqui a questão do destino adequado dos seus
resíduos (ROS e MAZONI, 2006).
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Trata-se de um programa educacional, onde as construtoras deveriam, com o
auxílio de uma equipe montada para o programa, implantar o Sistema de Coleta
Seletiva de Resíduos da Construção nos canteiros de obras. A equipe do programa
auxiliou e preparou a equipe técnica de cada construtora para elaborar o seu Projeto
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, capacitou os
operários da obra para a implementação do PGRCC, e também elaborou um
material didático de apoio às ações da equipe técnica responsável pela
disseminação das ações do Projeto aos funcionários que ingressaram na obra, após
o término do projeto-piloto (ROS e MAZONI, 2006).
Ainda segundo Ros e Mazoni (2006), como resultados deste programa, temse:

·

·
·

·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·

2.3.2.2

Início de um processo de mudança de hábitos e valores na
comunidade atingida pelo Projeto Educacional sobre práticas que
estimulem um comportamento mais crítico e sustentável.
Reforço da função social da iniciativa privada, comprometendo- se com
a solução dos problemas socioambientais por ela gerados.
Contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços prestados
através da transmissão de conhecimentos técnicos incorporados às
práticas e acervos de conhecimentos dos colaboradores da Indústria
da Construção atendidos pelo Projeto.
Viabilização de tecnologias/atividades ambientalmente e socialmente
sustentáveis.
Geração de um modelo metodológico testado e validado pela
experiência, permitindo a sua reprodução em outras empresas do
segmento.
Conhecimento e adequação à demanda legal da Resolução CONAMA
307.
Diminuição do índice de desperdício,
Melhoria da organização e limpeza do canteiro de obras.
Maior aproveitamento do volume de cada caçamba de resíduos.
Melhoria do controle de caçambas movimentadas no período.
Reaproveitamento do resíduo de madeira por meio da separação.
Em função da qualidade satisfatória dos resíduos Classe A
encaminhados para a Novacap, a mesma demonstrou interesse em
continuar recebendo esta classe de resíduos motivando a continuidade
do processo com as construtoras.
Aquisição de bens móveis (TV e vídeo) para uso dos operários na
própria obra.
Incorporação das informações referentes ao PEL nas instruções de
trabalho da obra.

São Paulo

Segundo uma estimativa feita no ano de 2006 pelo Departamento de Limpeza
Urbana – LIMPURB, da Prefeitura do Município de São Paulo, são gerados 144.000
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m³, por mês, de material recolhido por caçambas estacionárias na Cidade de São
Paulo. Já as estatísticas não oficiais sugerem a geração de 326.000 m³ por mês
(LIMPURB, 2007).
O procedimento usual dos munícipes, quando estão construindo ou
demolindo, dependendo do tamanho da obra, é chamar uma caçamba e depositar
todos os rejeitos. Observa-se, no entanto, que as caçambas recebem toda sorte de
rejeitos, desde resíduos de construção propriamente ditos até rejeitos de podas e
objetos indesejados, como sofás e armários quebrados (SIDUSCON, 2015).
Na cidade de São Paulo, a diversidade de materiais recebidos pelas
caçambas, além das exigências na recepção no aterro, motivou a organização dos
transportadores em associações, com o objetivo de criar estações de classificação e
transbordo. As caçambas não podem descarregar diretamente no aterro, havendo
necessidade de classificar e separar o material antes da destinação final. Desta
forma, as áreas de transbordo e triagem acabam sendo uma etapa obrigatória para
garantir a recepção de resíduos “inertes”. Além disso, o longo trajeto a percorrer e as
dificuldades de trânsito, entre as regiões de coleta e a destinação final, produzem
um enorme gasto em combustível e manutenção dos caminhões. Ao fazer o
transbordo, os resíduos passam a ser transportados em caminhões com capacidade
igual a 15 m³, diminuindo as despesas de transporte, uma vez que as caçambas
transportam um volume igual a 4 m³ (SIDUSCON, 2015).
2.3.2.3

Belo Horizonte

Em Belo Horizonte-BA, foi feito um estudo, e mapeamento das áreas onde
ocorriam deposição clandestina de resíduos da construção civil para que, a partir
daí, pudessem ser tomadas as decisões cabíveis. A experiência iniciou-se com a
contratação, em 1993, de uma consultoria especializada para realizar o diagnóstico
dos problemas relacionados com o descarte de resíduos da construção civil. Esse
diagnóstico constatou a existência de 134 áreas de deposição clandestina, que
abrigavam a coleta diária de cerca de 425 m³ de material. A partir desse diagnóstico,
estruturou-se

um

programa

voltado

à

instalação

de

unidades

físicas

descentralizadas para receber esse material, em pequenas quantidades, para
encaminhamento posterior às estações recicladoras. Esses agentes são orientados
a descartar o entulho somente em locais autorizados, facilitando e barateando o
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transporte para o aterro sanitário e estações de reciclagem, diminuindo a poluição e
a degradação ambiental, bem como a ocorrência de ratos, escorpiões e baratas
(SIDUSCON, 2005).
2.3.2.4

Fortaleza

Ros e Mazoni (2006), falam sobre as medidas adotadas pelo município de
Fortaleza. No intuito de fazer cumprir a resolução 307 e o PGRCC, a SEMAM
(Secretaria Municipal do Meio Ambiente) criou um grupo de trabalho com a
participação do Sinduscon-Ce, Usina de Reciclagem de Fortaleza (Usifort),
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Ceará (Abes-CE),
Ministério Público e SENAI, dando início à sensibilização do setor para o
enfretamento das questões ambientais. O trabalho do grupo resultou em medidas e
ações que contribuíram para a segregação de resíduos nos canteiros de obras, e foi
referência no ENIC 2006 (Encontro Nacional da Indústria da Construção).
Dentre as principais ações:
A SEMAM estabeleceu diretrizes para a elaboração de projetos de
gerenciamento de resíduos da construção civil com formulários, declarações
de destinos, cadastros dos coletores e geradores. Além destas ações, a
SEMAN se estabeleceu definitivamente como órgão público fiscalizador; ao mesmo tempo, as construtoras iniciaram também o trabalho de descrição
da rotina de triagem, armazenagem e transporte dos resíduos no canteiro
de obras e, a cada 30 dias, os responsáveis técnicos pelas construções,
apresentam um relatório técnico descrevendo a quantidade de resíduos
gerados e a sua caracterização.
Como medida educadora, o SENAI presta serviço de consultoria, para a
implantação de um sistema de separação dos resíduos.
Foi firmado um acordo com a cadeia produtiva da construção civil, de que
seria cobrada uma taxa caso o material chegue contaminado, caso
contrário, não seria cobrado essa taxa de disposição na usina de
reciclagem.
Como resultado, Fortaleza obteve o uso de resíduos para fabricação de
tijolos em casas populares e sub-base de pavimentação (ROS e MAZONI,
2006).

2.3.2.5

Salvador

O Projeto de Gestão Diferenciada de Entulho tem como suporte legal o
Decreto nº 12.133, de 8/10/98 chamado Regulamento do Entulho, que estabelece a
obrigação para o proprietário ou ao responsável legal ou técnico, por uma obra de
construção civil ou movimento de terra, de providenciar, às suas expensas, o
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transporte de entulho até os locais autorizados para sua recepção, bem como a
aquisição dos recipientes adequados para acondicionamento, no local da obra.
Também criou Postos de Descarte de Entulho - PDE, onde o pequeno gerador pode
descartar até 2m³ de material. Para os grandes geradores, existem as denominadas
Bases de Descarte de Entulho - BDE (CARNEIRO; BRUM; CASSA, 2001).
Determina, também, a obrigatoriedade de cadastro para pessoas físicas ou
jurídicas que realizam o transporte de entulho no município, que ficam obrigadas a
cumprir as normas de segurança e levar o material para os locais autorizados.
Prevê, ainda, pesadas multas para quem joga entulho nas ruas ou locais não
autorizados e para quem transporta entulho sem autorização ou desrespeitando as
normas de segurança (CARNEIRO; BRUM; CASSA, 2001).
2.3.2.6

Rio de Janeiro

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana, do Município do Rio de Janeiro COMLURB, possui um sistema de coleta gratuita para os geradores de até 2m³ de
RCD. O gerador basta ligar para uma central de atendimento gratuita (0800) que, em
24 horas, a COMLURB providencia um caminhão que vai remover os resíduos
gerados. Apesar dos aparentes grandes custos para oferecer este serviço de
remoção gratuita, a COMLURB, praticamente, anulou a ocorrência de disposição
irregular destes resíduos, o que eliminou os altos custos de remoção e transporte,
promovendo uma economia em todo o sistema conseguido controlar de forma
eficiente o fluxo dos pequenos geradores (até 2m³), que correspondem a cerca de
47% do total de RCD gerados, no Município do Rio (COMLURB, 2008).
2.3.2.7

Joinville

A cidade de Joinville inaugurou recentemente uma usina de reciclagem de
entulhos que promete acabar com muitos problemas relacionados ao descarte de
resíduos na região.
Segundo Holz (2017), a implantação da usina de reciclagem na cidade de
Joinville só se tornou viável por um conjunto de fatores que, agindo juntos,
culminaram em uma parceria do poder público com o privado. Há um tempo, as leis
de meio ambiente ainda não eram cumpridas pela cidade, nas obras de construções,

58

demolições e cortes de terrenos, era comum o despejo dos resíduos gerados em
terrenos vizinhos que precisavam de aterro. Como as fundações do meio ambiente
passaram a multar que fazia essa prática, e começaram a cobrar o destino correto
destes resíduos pelas construtoras, as mesmas, cansadas de multas, começaram a
cobrar do poder público uma atitude, pois muitas vezes não tinham um local
adequado para destinação destes, eles ficavam sem saída, se despejassem em
terrenos vizinhos recebiam multa, mas não tinham um local adequado para descarte.
Com a pressão feita pelas construtoras, o poder público resolveu doar um terreno
para implantação da Usina e abriu mão de algumas taxas e impostos por
determinado tempo, para poder viabilizar a implantação por uma empresa privada.
Com todos esses acontecimentos agindo em conjunto, o projeto de implantação da
usina, que começou a ser discutido no ano de 2009, começou a ser realizado.
2.3.3 Exemplos Ruins Ocorridos em Outras Cidades
2.3.3.1

Uberaba

Em Uberaba, pode-se notar mais um exemplo negativo de solução adotada.
Para restaurar uma área danificada pela exploração mineral, teve-se a ideia de
completar a cratera, causada no terreno após anos de exploração, com material
inerte (classe A) de resíduos da construção civil. Essa foi uma boa solução de início,
mas teve um desfecho muito negativo. O local, que deveria receber apenas resíduos
classe A de construção civil, começou a receber todo tipo de resíduo, pela falta de
conscientização da população, pela falta de controle no recebimento de resíduos, e
por não ser feito triagem essa atitude acabou causando um imenso dano ao meio
ambiente. Começaram a juntar, no local, baratas, ratos, mosquitos, entre outros
vetores. Acabou se tornando um lixão a céu aberto que posteriormente necessitou
de outra recuperação ambiental, maior do que a inicial (SIQUEIRA, 2014).
2.3.3.2

Londrina

Na cidade de Londrina-PR, pode-se notar um exemplo que trouxe aspectos
negativos para a destinação de resíduos. Em 1994, foi inaugurada a Central de
Moagem de Entulhos, sendo a primeira cidade do Paraná a dar este passo. Além do
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reaproveitamento, os quase 4 mil pontos de despejos de entulho detectados no
município, foram praticamente extintos. Atualmente, ela se encontra desativada em
função das dificuldades orçamentárias encontradas pelo poder pública para manter
a grande instalação fixa (com britador e rebritador), que se encontra sucateada, bem
como devido às dificuldades de relacionamento com a comunidade vizinha (o que
reforça a importância do planejamento para escolha do local de instalação de uma
usina) (ROS e MAZONI, 2006).
2.3.4 Análise dos Resultados
Como se pôde ver com a pesquisa feita e os dados mostrados anteriormente,
no município de Caçador ainda há muitos problemas relacionados à geração e
destinação de resíduos da construção civil. Algumas cidades brasileiras já estão
bem mais avançadas no que diz respeito à gestão destes resíduos e, como o
exposto, adotaram soluções que pretendiam sanar alguns dos problemas
encontrados durante esse trajeto.
A seguir, tem-se uma análise de quais soluções expostas anteriormente são
compatíveis ao município de Caçador.
Primeiramente, a solução adotada por Belo Horizonte, de contratar uma
empresa que faça a limpeza dos locais onde ocorre descarte de entulho, mostra-se
uma boa medida a ser adotada em Caçador, visto que no município, conforme o
levantamento feito, há vários pontos onde ocorre o descarte clandestino de RCD’s,
oque, além de trazer um mau aspecto à cidade, ainda pode contaminar pela
proliferação de vetores e doenças. Mas essa medida, deveria ser acompanhada de
mais outras soluções, pois ela, sozinha, não resolve os problemas o município do
município.
Há a necessidade de regras mais rígidas que regulem o gerenciamento de
resíduos, e multas para quem as descumprir, como as criadas pela Prefeitura de
Salvador. Mas essas multas não poderiam ser aplicadas sem antes haver o plano de
gerenciamento de resíduos da construção civil. O município deveria se incumbir de
criar seu plano municipal, e nortear a criação dos planos nas obras caçadorenses.
O gerenciamento e separação dos resíduos já nas obras auxiliaria o trabalho
da empresa WLPN, fazendo, assim, com que esta aproveitasse melhor o potencial
de reciclagem apresentado pelos RCD’s e, assim, diminuisse seus preços sobre
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serviços, o que ajudaria diretamente o construtor. Mas para que os construtores
conseguissem criar o hábito de separar os resíduos na obra, seria necessária a
criação de um programa educacional, como o adotado pelo Distrito Federal. Esse
programa conseguiria iniciar um processo de mudança de hábitos e valores na
comunidade atingida no caminho a uma vida mais sustentável.
Para essas soluções se concretizarem seria muito interessante criar um grupo
de trabalho semelhante ao criado por Fortaleza, que conseguisse unir forças com as
diferentes associações e órgãos presentes no município, pois todos juntos
conseguiriam obter um melhor resultado.
Mesmo com as soluções apresentadas acima, ainda se teria o problema das
pequenas construções e reformas, que acabam descartando resíduos em locais
clandestinos. Para isso, seria interessante analisar a solução criada pela prefeitura
do Rio de Janeiro: o serviço gratuito de coleta de pequenos volumes de resíduos. Se
houvesse um serviço de porta a porta que atendesse o pequeno gerador
gratuitamente, provavelmente este não descartaria seus resíduos incorretamente. E
este serviço se viabilizaria por eliminar os focos clandestinos de descarte, que
acabam dando prejuizo a prefeitura que tem que fazer a limpeza dos mesmos.
Por último, tem-se a solução apresentada pela cidade de Joinville, que
inaugurou, recentemente, uma central de reciclagem de entulhos. Uma usina de
reciclagem de entulho seria muito útil a Caçador, pois reduziria o volume de material
aterrado, aumentando a vida útil do aterro municipal, geraria receita pela venda dos
produtos da reciclagem, além de tornar possível o reaproveitamento de todo o
potencial de reciclagem dos resíduos da construção civil.
Mas a criação desta usina deveria levar em conta vários fatores, como os
custos com sua manutenção, e a escolha do local para que não gere incômodo nas
comunidades vizinhas, visto que esses fatores, por não serem bem planejados,
acabaram por gerar problemas que resultaram no sucateamento de uma central de
reciclagem na cidade de Londrina.
Vale lembrar que as soluções dos problemas só obtém êxito quando
acontecem manutenções constantes e quando há um comprometimento dos setores
envolvidos. Como exemplo do quanto é importante o comprometimento e
manutenção dos planos, têm-se o caso de Uberaba, onde a criação de um aterro
que não recebeu as devidas atenções, acabou se tornando um lixão a céu aberto
que trouxe problemas ainda maiores do que os iniciais. Então qualquer das soluções
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adotadas exige primeiramente planejamento, responsabilidade, compromisso e
envolvimento dos setores envolvidos.
Assim, a adoção dessas soluções, seguidas desses preceitos, traria à
Caçador uma boa evolução no caminho a organização e sustentabilidade.
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3. CONCLUSÃO
Os resíduos provenientes da construção civil RCC’s devem ser tratados de
maneira distinta dos demais resíduos sólidos, pois, além de apresentar um alto
potencial de reutilização e reciclagem, representa uma parcela muito grande de
resíduo urbano gerado. As leis brasileiras já preveem esta discriminação e
determinam que os municípios devem elaborar o Plano municipal de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos da Construção Civil, onde deve constar, por exemplo, que parte
dos RCC’s devem ser dispostos em aterro separado e este deve receber
compactação de forma que a área possa ser reutilizada posteriormente.
O plano municipal de gestão de RCC’s deve estar em consonância com os
demais planos de resíduos municipais, estaduais e nacionais, e deve nortear os
geradores ao descarte correto de seus resíduos. Quanto ao procedimento correto de
destinação dos resíduos, a diretriz deve ser a seguinte ordem: não geração,
reutilização, tratamento, reciclagem e só depois o descarte correto dos resíduos.
Apesar de a lei especificar e ser bem clara quanto à obrigatoriedade da
criação dos planos, muitas cidades ainda não o possuem como é o caso de
Caçador-SC.
No município há um aterro de resíduos da construção civil que pertence a
uma empresa privada. A qual faz o transporte, triagem e separação destes materiais
por classes e tipo de reciclagem, destinando cada um para a empresa que o recicla,
e aterrando os resíduos de classe A no aterro.
Os principais problemas enfrentados pela cidade no que diz respeito ao
gerenciamento dos resíduos da construção civil estão no fato de os grandes
geradores que são atendidos pela empresa que faz a coleta de RCD’s não fazer a
separação dos resíduos de acordo com sua classe, enquanto os pequenos
geradores, que não solicitam o serviço de coleta e descartam seus resíduos em
locais irregulares.
Como soluções para os problemas apresentados pelo município de Caçador,
pode-se citar a alternativa de um serviço de porta a porta que atendesse o pequeno
gerador gratuitamente, para este não descartar seus resíduos incorretamente. Outra
solução seria um programa educacional similar ao realizado pelo Distrito Federal
que incentivaria uma mudança de hábito por parte dos construtores, auxiliando o
trabalho da empresa WLPN, fazendo, assim, com que esta aproveitasse melhor o
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potencial de reciclagem apresentado pelos RCD’s e, assim, diminuísse seus preços
sobre serviços, o que ajudaria diretamente o construtor.
Uma usina de reciclagem de entulhos também seria muito útil a Caçador, pois
reduziria o volume de material aterrado, aumentando a vida útil do aterro municipal,
geraria receita pela venda dos produtos da reciclagem, além de tornar possível o
reaproveitamento e reciclagem dos resíduos da construção civil.
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