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1- Introdução 
O objetivo deste trabalho é enfocar o ESTADO DA ARTE E ANÁLISE CRÍTICA DA GESTÃO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (GRSCC). 
 
Por ESTADO DA ARTE, depreende-se o entendimento das técnicas aplicadas atualmente 
na gestão de resíduos sólidos urbanos, especialmente no que se refere ao resíduo da 
construção civil (RCC),  no âmbito do Brasil e da nossa cidade. 
A ANÁLISE CRÍTICA DA GRSCC implica na apreciação criteriosa, à luz do conhecimento 
técnico por parte dos membros desta equipe, focando as influências negativas e 
positivas desta Gestão, especialmente em nossa cidade, em relação ao meio ambiente.  
Os resíduos sólidos produzidos na construção civil, ou simplesmente entulhos, merecem 
atenção especial pela grande quantidade em que são produzidos, aliado ao fato da 
escassez de áreas disponíveis para a correta disposição desses resíduos.  
No que diz respeito à produção dos resíduos sólidos, verifica-se que ela é fortemente 
influenciada por alguns fatores, como: o crescimento populacional, o processo acelerado 
de urbanização e o desenvolvimento tecnológico. 
  
2- Atores envolvidos 

O entulho produzido na atualidade pelo setor da construção civil reveste-se em um 
problema que afeta diretamente o meio ambiente, trazendo sérias conseqüências como 
a degradação do solo, a desestabilização de encostas, o assoreamento dos rios e a 
destruição das matas ciliares, quando despejado em local inadequado.  
Primordialmente, são cinco os atores envolvidos na questão dos Resíduos Sólidos 
gerados no ambiente da construção civil: 

 Operários – São os responsáveis pela manipulação primária e a conseqüente 
geração dos resíduos sólidos decorrentes das operações por que passam os 
diversos insumos que comporão o produto final de uma obra civil, num ambiente 
de grande produção de RCC. É importante destacar a ausência de 
conscientização aos operários da construção civil no que diz respeito à 
problemática dos resíduos gerados.  

 Comunidades – Atuam em duas frentes: Como agentes geradores, fazem parte 
do grupo de pequenos geradores de RCC, pois executam pequenas obras de 
reforma. E como agentes de participação social, no qual o sucesso de um sistema 
de gerenciamento de resíduos terá êxito em função da participação e 
envolvimento destas comunidades, que serão direta ou indiretamente afetadas 
pelos efeitos benéficos decorrentes da: Redução, Reutilização e Reciclagem de 
materiais oriundos do entulho gerado pelas construções. As comunidades 
representadas por pequenos coletores de resíduos têm desempenhado um papel 
importante na reciclagem dos mesmos.  
 

 Indústria – A indústria da construção civil é conhecida atualmente como uma das 
grandes responsáveis pelos impactos ambientais no Brasil. Esses impactos 
começam pela grande quantidade de recursos naturais e energia utilizados na 
produção e transporte de matérias primas; na concepção de projetos sem que 
haja a preocupação com os aspectos de eco-design (projetar buscando a redução 
de perdas e resíduos); na escolha inadequada dos materiais; e na inobservância 
dos conceitos primários de conforto ambiental. Em decorrência de todos estes 
fatores, resulta um grande volume de resíduos oriundos de técnicas de 
construção artesanais, empregadas por uma mão-de-obra desqualificada e 
despreparada. A implantação nas obras de construção civil de técnicas 
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construtivas que racionalizem o emprego de materiais, reduzindo as perdas e 
resíduos, é o caminho  inicial para o gerenciamento da questão. Exemplificando, 
poderia-se listar: 

# racionalização no uso dos materiais dos paramentos internos e externos 
(alvenarias, revestimentos), através de projetos;  

# compatibilização dos projetos de arquitetura/ estrutura/ instalações, visando 
perdas na execução final;  

# utilização de sistema porta pronta, sistema de laje nível zero;  
# padronização no dimensionamento de esquadrias externas;  
# rígido controle na fabricação e dimensionamento dos insumos básicos 

(blocos, pré-moldados, revestimentos, etc.);  
# rígido controle de cortes de materiais, evitando-se as perdas; dentre outras 

medidas.  
A racionalização dos processos construtivos na indústria da construção civil tem 
uma contribuição muito importante para a gestão sustentável do empreendimento, 
em virtude da redução de perdas e desperdícios que, lançados sob a forma de 
entulho, impactam o meio ambiente, além de onerarem substancialmente o valor 
final do bem. 
 

 ONGs – As Organizações Não Governamentais têm papel fundamental no 
processo de gestão dos resíduos sólidos, tanto do processo educativo às 
comunidades, orientando-as a aplicarem novas técnicas construtivas em 
pequenas obras, como na execução de tarefas específicas, voltadas à destinação 
dos resíduos da construção, os quais são coletados, triados e processados, 
através de pequenos equipamentos denominados recicladores de entulho, dando 
origem a agregados miúdos e graúdos. Tais agregados são a matéria prima 
necessária à fabricação de blocos, lajotas premoldadas para pisos e outros 
artefatos de construção civil utilizados em obras populares. Outra contribuição 
pode ser a coleta de cilindros de concreto, conhecidos nas obras como “corpos de 
prova”, que podem servir como contenção de taludes em áreas de baixa renda. 
Desta forma, estas ONGs cumprem sua função social para a qual foram 
concebidas.  
 

 Órgãos Públicos – Compete ao poder público normatizar, controlar e fiscalizar a 
conformidade da execução dos processos de gerenciamento do Plano Integrado 
de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil. É também da alçada dos 
órgãos públicos equacionar soluções e adotar medidas para estruturação da rede 
de áreas para recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos 
volumes de resíduos de obra civil, para posterior destinação às áreas de 
beneficiamento. No município de Salvador, o órgão municipal de limpeza urbana 
tem a incumbência de fiscalizar o descarte de RCC por parte de empresas ou 
famílias em áreas impróprias, com previsão de punição para tal infração. No 
âmbito estadual, o Instituto do Meio Ambiente (IMA) age se for oferecida denúncia 
para ocorrência de qualquer infração ambiental.  
 

3- Caracterização dos Resíduos 

O resíduo da construção civil – RCC possui diversas origens, tais como: construções, 
demolições, reformas, escavações e terraplenagens. É popularmente denominado de 
“entulho”, possuindo uma grande heterogeneidade e características bastante 
diversificadas de seus componentes, pois a indústria da construção civil possui 
diferentes técnicas e metodologias produtivas e, na maioria das vezes, sem um controle 
efetivo de qualidade do processo produtivo.  
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Dessa forma, a caracterização média do RCC está condicionada a parâmetros 
específicos do local onde o resíduo é gerado (qualidade da mão de obra, técnicas 
construtivas empregadas, adoção de programas de qualidade, etc.), bem como o tipo 
das obras e a fase construtiva das mesmas.  
Para ilustrar melhor essa situação, segue abaixo quadro da geração de RCC em função 
da Fase da Obra. 
 

Fase da Obra 
Resíduos da Construção Gerados 

Solo/Conc. Sobra Aço Metais Papel Plástico Vidro Gesso Tintas 

Demolição 1 3 4 4 4 2 3 4 

Escavação 1 4 4 4 4 4 4 4 

Fundação 3 3 4 3 3 4 4 4 

Estrutura 3 3 4 3 3 4 4 4 

Alvenaria 2 4 4 1 1 4 3 4 

Dry-Wall 4 4 2 3 3 4 2 4 

Acabamentos 2 4 2 2 2 3 1 3 

 
Legenda: 

Muito Significativo 1 

Significativo 2 

Valor Baixo 3 

Inexistente 4 

Fonte: SINDUSCON – MG. 

3.1- Composição química 
O RCC é considerado o mais heterogêneo dentre os resíduos sólidos industriais. 
Constituído basicamente por sobras de praticamente todos os materiais de construção 
(agregados, cimentos, britas, cerâmicas, concretos, gesso, madeiras, metais, papéis, 
papelão, plásticos, pedras, tijolos, solventes, tintas, lixas, estopas, etc.) o RCC tem sua 
composição química vinculada à composição de cada um de seus constituintes originais. 
A maior parcela de sua massa específica é constituída por material não mineral 
(madeira, metais, papel, plásticos e matéria orgânica).  
Nos gráficos abaixo, mostramos duas análises qualitativas da sua composição média 
mineral, na Cidade de Ribeirão Preto, SP, Brasil e na Cidade de Salvador, BA, Brasil, 
respectivamente, retratando a diversidade e a proporção do material empregado em 
cada região. 
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Fonte: Zordan e Paulon (1997) 
Ribeirão Preto, SP, Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: LIMPURB/UFBA (1999) – Local: cidade de Salvador – BA - Brasil 
 
3.2- Classificação Ambiental 
O RCC apresenta em sua composição vários materiais que, separadamente são 
classificados pela NBR 10.004:2004 - Resíduos Sólidos – Classificação, como “resíduos 
inertes Classe II-B” (rochas, tijolos, vidros, plásticos, etc.). No entanto, as análises sobre 
a solubilidade do resíduo como um todo ainda não foi caracterizada, de forma a garantir 
que não haja concentrações superiores às especificadas na NBR 10.004:2004, o que o 
enquadraria como "resíduo não inerte Classe II-A ".  
Como já foi dito antes, a diversidade da composição do RCC e a ligação direta de suas 
características com a obra e a fase construtiva, podem transformá-lo de faixa de 
classificação, como por exemplo, uma obra pode fornecer um RCC inerte e outra pode 
apresentar os mesmos elementos que o tornem não-inerte ou até mesmo perigoso pela 
contaminação. Pela Resolução Conama 307, os RCC são classificados 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 infra-estrutura, 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 resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 
como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados ou prejudiciais à 
saúde, oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 
instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que 
contenham amianto ou outro produtos nocivos à saúde. 
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3.3-  Apresentação do material 
O RCC se apresenta de maneira geral na forma sólida, com características físicas 
variáveis, que dependem diretamente do processo gerador, e com dimensões e 
geometrias também variáveis e irregulares. 
 
4- Modelo de Classificação e Separação RCC – Canteiro de Obras 
Apresentamos a seguir uma sugestão simplificada de implantação de uma coleta 
seletiva em canteiros de obras: 
 

1º Planejar 
    Planejamento das ações a serem efetivadas com 

objetivos e metas claras, envolvendo o gestor. 
 

 

      

      

 
 

  Palestras para gestor da obra, funcionários e 
colaboradores, criando o Ecotime. 

 
 

  

2º Mobilização 
    

   

 
  

   

  
  Divulgação impressa, cartazes, mural, mensagens 

no contra cheque, etc. 

   

      

      3º Caracterização  
-  RCC 

    
Caracterização do RCC de acordo com a NBR 10004 

  

      

      

  
  Classe A - Podem ser reutilizados na própria obra 

após a moagem. 

  
  

  
  

   

  
  

   4º Avaliação  -  
RCC 

    Classes B e D - Retornar ao ciclo de produção 
através da reciclagem.  

 
  

  
  

   

  
  

   

  
  Classe C - Sem solução econômica para a 

reutilização. 

   

      

      

 
 

  Controle do que sai da obra e sua destinação final 
(Contrato, licenças, vistoria, medição, etc) 

 
 

  

5º Controle do 
Processo - RCC 

    
   

 
  

   

  
  Procedimentos para seleção, acondicionamento, 

despacho e retirada de RCC - Conama 275. 

   

      

      6º Transporte  -  
RCC 

    Logística de remoção do RCC da obra, evitando o 
acúmulo no canteiro. 
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      7º Treinar e 
Capacitar     

Treinar e capacitar todo o pessoal envolvido, 
motivando o Ecotime. 

 

 
5- Tecnologias Aplicadas 

 Os resíduos da construção civil (RCC) devem passar por fases de 
processamento, no intuito de serem reaproveitados em outros processos 
produtivos: 

 Segregação – separação inicial (nos diversos pavimentos de uma construção) dos 
resíduos. Os de classe “B” (plástico, papel, metal e madeira) devem ser 
acondicionados em bombonas com sacos de ráfia. No caso dos resíduos classe 
“A” (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, argamassa, concreto, tubos, 
etc.), devem ser depositados temporariamente em áreas específicas demarcadas 
no piso. Para o armazenamento final dos resíduos no canteiro de obras, são 
utilizados bags (materiais leves) e baias de coleta seletiva para os resíduos classe 
“B” e “C” (produtos oriundos do gesso) e caçambas estacionárias, para os 
resíduos classe “A”.  
A segregação dos resíduos no canteiro de obras somente é válida, quando os 
materiais segregados são encaminhados para destinos nobres, como a 
reutilização e reciclagem. Por esta razão, o trabalho de identificação de possíveis 
receptores para cada tipo de resíduo gerado, é tão importante quanto à 
implantação da coleta seletiva nas obras. Deve-se sempre buscar empresas e/ou 
entidades que possuam licença do poder público para a realização da atividade 
de coleta de resíduos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resíduos Classe “B”- em bombonas Resíduos Classe “B” – em sacos 
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Resíduos Classe “A”- em baias Resíduos Classe “A” – em “containers” 

 Trituração –  Após a moagem ou britagem ou ainda a denominada trituração de 
resíduos, o material resultante é dividido entre agregado miúdo e graúdo. A 
caracterização dos agregados obtidos deve ser analisada em laboratório, à luz da 
NBR NM 248, quando deverão ser verificados os parâmetros relativos à zona 
granulométrica (máxima e mínima), módulo de finura e massa específica.  A partir 
destas análises, pode ser efetuada a correção da curva granulométrica e a 
indicação do traço adequado para uso do resíduo na fabricação de concretos ou 
argamassas (normalmente, de aplicação não estrutural).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equipamentos que realizam a separação dos aços e trituração dos resíduos 
Classe “A”, para reciclagem. 
 

 Reutilização – A reutilização dos resíduos consiste na sua reaplicação, sem 
transformação do mesmo; já a reciclagem reaproveita o resíduo depois de ter sido 
transformado. Porém para que o potencial de reaproveitamento dos resíduos seja 
garantido, é indispensável a separação dos mesmos de acordo com o tipo, 
impedindo assim a contaminação entre diferentes resíduos. 
O CONAMA estabelece que a fração de RCD (Resíduos de Construção e 

Demolição) ou RCC que pode ser reutilizável ou reciclável como agregado, 

deverá ser reinserida no processo produtivo ou deve ser destinada a áreas de 

aterro exclusivo desses rejeitos.  

 Os resíduos denominados “Classe A” (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento, argamassa, concreto, tubos, etc.), são os reutilizáveis ou 

recicláveis como agregados (reinseridos no processo produtivo).  
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 Os rejeitos de “Classe B” (plásticos, papel, papelão, metais, vidros, 

madeiras, etc.) podem ser reciclados para outras destinações (fora do 

processo produtivo da construção).  

 Para os resíduos “Classe C” (produtos oriundos do gesso) as tecnologias 

disponíveis atualmente para a sua reciclagem/recuperação não são 

economicamente viáveis. No entanto, o resíduo originado pelo gesso, 

depois de reciclado, pode ser utilizado como aglomerante na produção de 

cimento, na correção de solos, como aditivo para compostagem, na 

secagem de lodo de esgoto e como forração para animais.  

 Finalmente, para os expurgos de “Classe D” (tintas, solventes, óleos, etc.), 

composta por rejeitos perigosos ou aqueles contaminados de demolições e 

reformas de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, deve ser 

dada destinação específica, através do recolhimento por empresas 

legalmente capacitadas, conforme os parâmetros legais existentes. 

6- Dificuldades / Barreiras 
A construção civil sempre foi um termômetro econômico, o qual representou, nas últimas 
décadas, um pólo de empregos e lucros crescentes, em escala exponencial, para os 
empreendedores. Paulatinamente, ao longo dos anos, a rentabilidade dos construtores 
deixou de ser tão exacerbada devido à imposição legal de questões relacionadas à 
segurança e higiene do trabalho e às responsabilidades civis inerentes a estes aspectos. 
Ao transpor essa barreira, o empresário deparou-se  com as questões da legalidade 
ambiental, e em conseqüência passou a oferecer uma resistência a ceder aos 
parâmetros da legislação ambiental, em virtude de representarem custos significativos, 
que refletiam diretamente na redução de seus lucros. 
Outra dificuldade encontrada é que, embora represente ato legal e punitivo, existe uma 
tendência natural de se cumprir somente aquilo que é fiscalizado, e quando pode vir a 
acarretar em geração de multas ao infrator, conseqüentemente recursos financeiros 
despendidos pelo empresário. Entretanto, a fiscalização ainda é muito falha, por conta 
de situações típicas existentes no Brasil como: infra-estrutura precária do poder público, 
que não fornece condições tecnológicas nem corpo técnico para que sejam cumpridas 
as questões legais,  além de interesses políticos que permeiam essa relação, a qual está 
contaminada por aspectos de morosidade nas tomadas de decisões, que fatalmente 
favorecem uma situação em que os danos ambientais praticados muitas vezes são 
irreversíveis. 
O paradigma quanto às questões ambientais está presente não só naqueles que não 
têm acesso às fontes de informação, mas principalmente quando se fala em custo e 
punição para minimizar os danos ambientais, através do consumo dos recursos naturais, 
pois a maioria das pessoas os analisam como infinitos e que, por gerações, não serão 
sentidos os efeitos desta pretensa escassez. Há uma tendência generalizada em 
menosprezar e negligenciar estes aspectos. Formar essa cultura é um processo que 
depende de educação e investimento a longo prazo por parte de todos os atores 
envolvidos no processo como:  colaboradores da construção civil, as comunidades, a 
indústria da construção civil, as Organizações Não Governamentais e os órgãos públicos 
como um todo. 
Observa-se também a existência de outra carência a ser cumprida, considerada 
fundamental para o aprimoramento da gestão de resíduos, como por exemplo: a criação 
e a melhor distribuição de áreas legalmente habilitadas para a disposição dos resíduos 
da construção. 
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7- Legislação Ambiental  

A partir da Constituição Federal de 1988, que garante o direito ao cidadão à limpeza 
pública e à saúde, associada aos ditames emergenciais quanto ao aquecimento global e 
a premência nas medidas de ação sustentável para a preservação dos recursos naturais 
do planeta, foram discutidos e criados dispositivos legais para regulamentar estas 
questões voltadas à qualidade do meio ambiente, especialmente em relação aos 
resíduos urbanos.  
A seguir, um breve preâmbulo no escopo de diretrizes legais hoje em vigor no Brasil. O 
SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente, instituído pela Lei Federal nº 6.938/81 
(Decreto nº 99,274/90), é composto pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, 
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, sendo observado o 
acesso da opinião pública às informações relativas as agressões ao meio ambiente e às 
ações de proteção ambiental, na forma estabelecida pelo CONAMA.  
O  CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA. O Conselho é um colegiado representativo de cinco setores, a saber: órgãos 
federais, estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade civil.  
Dentre outras, é competência do CONAMA estabelecer, mediante proposta do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, dos demais 
órgãos integrantes do SISNAMA e de Conselheiros do CONAMA, normas e critérios 
para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser 
concedido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e Municípios e 
supervisionado pelo referido Instituto. 
As Resoluções do CONAMA tratam de deliberação vinculada a diretrizes e normas 
técnicas, critérios e padrões relativos à proteção ambiental e ao uso sustentável dos 
recursos ambientais. 
No âmbito do nosso estudo, a Resolução CONAMA nº 307 (de 5 de julho de 2002), 
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil.  

Para projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (GRCC), devem ser 
estabelecidas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos 
ambientais. 
A Resolução CONAMA 307 conceitua Resíduo da Construção Civil como aquele 
proveniente 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. 

 
Em Salvador, a LIMPURB - Empresa de Limpeza Urbana de Salvador, adotou um 
Sistema Integrado de Manejo e Tratamento dos resíduos sólidos gerados na Cidade, 
previsto no Programa Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, 
fundamentado nos Princípios de gerenciamento - MODELO TECNOLÓGICO, que 
caracteriza-se pela organização dos resíduos sólidos na origem, com o objetivo de 
minimizar os problemas decorrentes de sua heterogeneidade, promovendo a coleta, o 
tratamento, e a reintegração ambiental para processo produtivo e destino final 
diferenciados e adequados para cada uma das partes componentes:  

1.Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs): Domiciliar, Público e Comercial 
2. Resíduos da Construção Civil (RCCs) 
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3. Resíduos de Serviço de Saúde (RSSs) 
4. Resíduos Vegetais: provenientes das podas das árvores e das feiras livres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Gestão Diferenciada de Entulho na Cidade de Salvador, elaborado pela LIMPURB 
em 1997, e por representantes da Superintendência de Uso e Ocupação do Solo 
(SUCOM), Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos (SESP), foi respaldado pelo Decreto Municipal 12.133 de 08 de outubro de 
1998. 
Este programa tem como objetivo transformar o descarte clandestino de resíduos da 
construção civil em deposição correta, através de adoção de uma política ordenadora 
que busque: 

 a remediação da degradação ambiental gerada pela disposição inadequada do 
entulho; 

 a integração dos agentes envolvidos; 

 a redução mássica no destino final, seu reaproveitamento e reciclagem. 
O modelo adotado consta de 2 fases:  

1. Fase I - Gerenciamento   
2. Fase II - Reutilização e Reciclagem, com o tratamento e reintegração ambiental 

para o processo produtivo.  
Na Fase I, iniciada em 1997, foi priorizada a responsabilidade do gerador quanto ao 
manejo diferenciado, com a segregação na fonte geradora, criando-se procedimentos 
para a segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte dos resíduos, 
tratamento e destino final. 
Foram selecionadas áreas estrategicamente localizadas próximas aos centros de 
geração de entulho, preparadas e oficializadas à população, sendo implantadas: 

 Uma Base de Descarga de Entulho – BDE, situada no Parque Socioambiental de 
Canabrava, para o grande gerador (acima de 2m³) 

 Seis Postos de Descarga de Entulho – PDEs, para o pequeno gerador (até 2m³). 
Desta forma, o manejo e a responsabilidade pelo grande volume de entulho (>2 m³) 
recai sobre o gerador; e sobre o Poder Público, o manejo do pequeno gerador (< 2m³). 
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Atualmente, são recolhidas 1.900t/dia de entulho, sendo 76,49% coletada pelo poder 
público municipal e 23,51% pelo próprio gerador. Foram cadastrados 116 
transportadores particulares, para sistematizar a coleta e destinação do RCC. 
Na Fase II, iniciada em 1999, foi realizada a caracterização física do entulho bruto e 
reciclado, em parceria com a UFBA, ficando evidenciada que 94% da sua composição 
gravimétrica é composta de materiais de excelência para a reciclagem, sendo: 

 53% de concreto e argamassa; 

 22% de solo e areia; 

 9% de cerâmica vermelha; 

 10% distribuído em cerâmica branca, rocha e massa unitária de 1.345kg/m³. 
 

Como suporte ao Modelo de Gestão Diferenciada de Entulho, foi criado um Programa de 
Educação Ambiental, com formação e informação social, além de um sistema de 
Fiscalização, respaldada em base legal de controle efetivo dos pontos possíveis de 
depósitos irregulares de entulho. 
A Base de Descarga de Entulho (BDE) possui  área específica de 60.000m², para 

recepção e disposição final de forma diferenciada, de resíduos da construção civil  
classe A e classe B. Em fase de desativação, recebeu 604.845 toneladas no ano de 
2006. 
Para atender às expectativas ambientais, de saúde e econômicas, de acordo com a 

Agenda 21, um modelo de gestão de resíduos deve ser norteado pelos princípios da não 

geração, minimização, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de uma parcela 

mínima e encaminhamento para o destino final. O Sistema Integrado de Manejo 

Diferenciado dos Resíduos Sólidos de Salvador (modelo proposto pela LIMPURB) 

baseia-se nestes princípios. 

8- Dados Estatísticos (Brasil / Bahia) 
Praticamente todas as atividades desenvolvidas na construção civil são geradoras de 
resíduos da construção civil (RCC).  
No processo construtivo, o alto índice de perdas é a principal causa do resíduo gerado, 
sendo aceitável a afirmação de que a perda varia entre 20 e 30% da massa total de 
materiais para a construção residencial em edifícios, a depender do nível tecnológico do 
construtor.  
As estimativas internacionais sobre a geração per capita desse resíduo variam entre 130 
e 3.000 kg/hab.ano. No caso do Brasil, apresentam-se resultados entre 230 a 
730kg/hab.ano e considera-se que a massa de RCC gerada nas cidades, muitas vezes, 
é igual ou maior do que a massa dos resíduos domiciliares (em Salvador, varia em torno 
dos 45% da massa total dos resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados). A Prefeitura de 
São Paulo, que gerencia 40% dos RCC, tem uma estimativa de 280kg/hab.ano 
(Resíduos.., 2003). 
A implantação da coleta diferenciada de entulho em Salvador teve como resultados 
(SALVADOR, 2002; CARNEIRO, BRUM e CASSA, 2001): 

• redução em 61,66% do número de pontos de disposição clandestinos, passando 
de 420, em 1996, para 161, em 2000. Em 2002, contudo, foram contabilizados 
mais de 250 pontos; 

• recepção de 99,4t/dia (1,46% do total de RCC coletado) de RCC nos postos em 
funcionamento; 

• aumento da participação de RCC no total dos resíduos coletados com uma média 
de 2.746t/dia ou quase 50% do resíduo total coletado em Salvador no ano 2000, 
embora não abranja a totalidade de RCC gerado na cidade (ver Figura 1); 
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• aumento de 1.490t/dia ou cerca de 119% de variação na quantidade de entulho 
coletado entre 1997 e 2000; 

• coleta de 508.732 t/ano (2000), realizada pelo próprio gerador, que resultou numa 
economia de R$ 10.528.717,00 para a Prefeitura; 

• aumento da participação do gerador na coleta e transporte de RCC, evoluindo de 
3% em 1996 para 61% em 2000, com redução para 44,2%, em 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segundo caracterização realizada em 1999, a maior parte de RCC de Salvador 
correspondia a concreto e argamassa (53%), que junto com o material cerâmico e 
rochas, totalizam 72%. Outra parte significativa, 22%, é composta por solo e areia (V. 
Figura 2). O gesso representa 0,2% do total, estando na figura embutido no item “outros” 
(CARNEIRO e outros, 2000). Assim, a maioria desses materiais podem ser reciclados e 
reinseridos em processos produtivos, deixando de ser entulho. 
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9- Análise Crítica 

No Brasil, ainda é bastante pontual a atuação efetiva dos Programas Integrados de 
Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, especialmente o tratamento diferenciado dos 
resíduos da construção civil. Poucas cidades do interior de São Paulo, Belo Horizonte e 
Salvador são exemplos de ações neste sentido. 
A questão do resíduo sólido urbano já está causando graves problemas ao poder 
público, no que se refere a sua destinação final. Situações como a deposição irregular e 
descontrolada, geram problemas de saúde pública, desestabilização de taludes em 
cidades com topografia acentuada, obstrução de canais de drenagem, além do 
desagradável efeito estético. 
O resíduo da construção civil tem se somado a este problema urbano, pois sua 
produção vem crescendo consideravelmente, em especial na última década, como 
decorrência das políticas econômicas implantadas no país. O “boom” da construção civil 
chegou numa época em que os construtores ainda não estavam sensibilizados da 
necessidade urgente de serem adotadas medidas de redução da produção de resíduos, 
pois a destinação destes está se tornando um gargalo nos programas de limpeza urbana 
das cidades. 
Existe ainda pouca preocupação do gerador de resíduos em evitar perdas e a ausência 
de procedimentos de reutilização e reciclagem desses materiais, tanto da parte dos 
empreendedores dentro da própria obra, como da administração pública, no momento 
que os resíduos chegam aos locais de recepção. A solução ideal para os resíduos da 
construção civil é a reciclagem. O descarte do entulho em aterros sanitários pode se 
tornar uma solução interessante para regiões onde o material de cobertura do lixo 
disposto é escasso. (Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, IBAM, 
2001). Mas isto não é regra. 
Contudo, para tornar-se sustentável do ponto de vista ambiental e econômico, a 
construção deve estar baseada na prevenção e redução dos resíduos gerados, o que 
pode ser obtido com a aplicação de metodologias de Produção Limpa durante todo o 
processo de construção e vida útil de uma edificação. Os construtores ainda não 
tomaram consciência da economia efetiva que poderá advir da adoção dessas medidas 
– conhecidas como Eco design, e que também reverterá em solução de eco-eficiência 
para o meio ambiente. 
No Brasil, as “mudanças culturais” só ocorrem por imposição legal e fiscalização, ou 
através de algum subsídio decorrente da adoção das novas medidas em prol da 
sustentabilidade. Certificações internacionais como forma de atribuir algum valor 
econômico ao empreendimento poderão vir a surtir algum efeito.  
Mas todos os caminhos terão que refletir diretamente no fator “custo-benefício”, a ser 
analisado pelo empreendedor da construção civil durante o balanço comercial. 
 
10- Resultados Ambientais e Econômicos 
Por tudo que foi apresentado, os resultados produzidos pela reciclagem do RCC são 
benefícios ambientais incontestáveis e apenas pelo simples fato da não utilização 
predatória dos recursos naturais e diminuição de  áreas públicas necessárias para a 
deposição já são satisfatórios.  
As experiências de várias usinas de reciclagem em operação no Brasil indicam que é 
vantajoso também economicamente substituir a deposição irregular do RCC pela sua 
reciclagem. O custo para a administração municipal é estimado em US$ 10 / m3 (dez 
dólares por metro cúbico) clandestinamente depositado,  incluindo a correção da 
deposição e o controle de doenças.  
Estima-se ainda que o custo da reciclagem significa apenas ¼ deve valor e a produção 
de agregados com base no RCC pode gerar economias de mais de 80% em relação aos 
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preços dos agregados naturais. Os custos ambientais são incalculáveis, tendo em vista 
a redução das extrações sendo substituídas pelos minerais reciclados.  
 
 
 
Salvador, BA, 09 de fevereiro de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
# Trabalhos e Publicações do 23º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e 

Ambiental; 
 
# Trabalhos e Publicações do ENTAC 2006 - XI Encontro Nacional de Tecnologia 

no Ambiente Construído; 
 
# Proposta de Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos da Construção Civil no 

município de Fortaleza – 2004; 
 
# Reciclagem de resíduos na construção civil - John, V.M. – 2000; 
 
# Trabalhos e Publicações do IX Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária 

e Ambiental – 2000; 
 
# Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos  Sólidos – IBAM; 
 
# ARTIGO TÉCNICO: Resíduos da construção civil em Salvador: os caminhos para 

uma gestão sustentável; Gardênia Oliveira David de AzevedoI; Asher 
KiperstokII; Luiz Roberto Santos MoraesIII; UFBA; 

 
# NBR-10.004/2004; 
  
# Resolução CONAMA 307/02; 
 
# LEI 12.305/10 – PNRS; 
 
# DECRETO ESTADUAL 11.235; 
  
# METODOLOGIA PARA A GESTÃO DIFERENCIADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

CONSTRUÇÃO URBANA (Tese de doutorado em engenharia - Pinto, Tarcísio de 
Paula, 1999); 

 
# LIMPURB 

(http://www.limpurb.salvador.ba.gov.br/Template.asp?IdEntidade=15&Nivel=000
10003) 

 ModeloTecnológico:  
 Gestão Diferenciada de Entulho; 
 Coleta de Resíduos da Construção Civil 
 
# Artigo Técnico: A BUSCA DE UMA GESTÃO SUSTENTÁVEL PARA OS RESÍDUOS 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM SALVADOR (AZEVEDO, KIPERSTOK, MORAES – 

(http://jararaca.ufsm.br/websites/ces/download/S2-1.PDF) 
 
 

http://www.limpurb.salvador.ba.gov.br/Template.asp?IdEntidade=15&Nivel=00010003
http://www.limpurb.salvador.ba.gov.br/Template.asp?IdEntidade=15&Nivel=00010003
http://www.limpurb.salvador.ba.gov.br/Template.asp?IdEntidade=15&Nivel=00010003
http://jararaca.ufsm.br/websites/ces/download/S2-1.PDF

