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RESUMO: A falta de gestão dos resíduos sólidos da construção civil tem sido um fator preocupante a alguns 

anos. Muitas empresas adotam a gestão de resíduos para evitar o desperdício de materiais e, consequentemente, 

evitar o desperdício de mão de obra. Existem vários processos para alcançar uma boa gestão de resíduos. O 

objetivo deste trabalho é adequar uma obra do município de Itumbiara-Go para a correta gestão dos resíduos, 

orientar os colaboradores para uma visão mais rigorosa dos resíduos e instalar equipamentos que facilitem a 

coleta seletiva no canteiro de obras. Além de apresentar a forma de implementação do plano de gestão de 

resíduos de construção, busca-se também levantars alguns pontos de discussão relacionados com a gestão de 

resíduos nesse canteiro de obras. Como parte dos resultados do plano, foram destacados os seguintes conteúdos: 

reforço na limpeza, isolamento e destinação adequada dos resíduos no canteiro de obras, controle do transporte e 

destinação final. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Destinação; Gestão de Resíduos; Organização. 

 
 
ABSTRACT: The lack of management of solid waste from civil construction has been a worrying factor for 

some years. They often adopt waste management to avoid wasting materials and consequently, often avoiding 

wasted labor. management various processes to achieve good waste exist. The management of this work is 

suitable for a work in the municipality of Itumbiara-Go for the correctness of the works, guide the collaborators 

for a more rigorous vision of the and installation of the equipment that facilitates the selective collection at the 

construction site. In addition to presenting a way of implementing the construction waste management plan, it 

also seeks to raise some points of discussion with the management of losses that can be from works. As part of 

the contents, the following contents and destination of the cleaning reinforcement plan, adequate isolation of 

waste at the construction site, results of the transport plan and final destination were highlighted. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Muito se tem discutido a respeito do desperdício na construção civil, é importante 

ressaltar que a geração dos resíduos da construção é de forma difusa e se concentra na sua 

maior parcela no pequeno gerador, cerca de 70% do resíduo gerado, provenientes de 

reformas, pequenas obras e nas obras de demolição, em muitos casos coletados pelos 

serviços de limpeza urbano. Os 30% restantes são provenientes da construção formal. O 

manejo adequado dos resíduos traz notória melhoria da qualidade de vida e dos impactos 

ambientais nos centros urbanos. Esse desafio de solucionar a questão da geração dos 

resíduos sólidos na construção civil esteve desde o início da formulação do conceito de 

desenvolvimento sustentável.  

Por isso, pode-se dizer que as modificações do ambiente impactado pela construção 

vão além das modificações do canteiro de obras. Elas estão presentes no local de extração de 

cada um dos recursos demandados e ambientes onde os resíduos são depositados de maneira 

direta (terrenos onde a empresa de construção deposita os entulhos) ou indireta 

(assoreamento causado pelos resíduos sólidos que são levados de maneira não proposital). 

(Conama, 1982). Os resíduos da construção civil são definidos como provenientes de 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da 

preparação e da escavação de terrenos. A resolução divide os resíduos em quatro classes: 

Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados Classe B: resíduos recicláveis 

para outras destinações 

Classe C: resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. 

Classe D: resíduos perigosos oriundos do processo de construção. (Conama), 5 de julho 2002 

(Brasil, 2002) 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Realizar um estudo para a melhoria do condicionamento e descarte dos resíduos 

sólidos na construção, procurando técnicas para evitar o gasto desnecessário e melhorar o 

âmbito de trabalho. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

− Utilizar cestas de coleta seletiva, para evitar descartes em locais inapropriados. 

− Instruir os colaboradores para o descarte correto de cada resíduo. 



  

− Mensurar a quantidade de cada resíduo coletado. 

− Instruir os colaboradores para a evitar o desperdício 

− Fazer um controle durante os meses, para saber qual a evolução do processo. 

 

1.1.3 Justificativa 

 

O crescimento no ramo da construção civil está transformando a realidade dos 

canteiros de obras. Na construção civil muito se fala em sustentabilidade, em projetos para o 

reaproveitamento de água, geração de energia limpa. Mas não podemos esquecer dos 

resíduos sólidos, que mesmo sendo de baixa periculosidade, são de grande volume, o que 

permite qualquer leigo veja a indústria da construção civil como pouco sustentável. 

A conscientização da construção civil para reciclar é um objetivo da Associação 

Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição – ABRECON, criada em 

2011 para apoiar as empresas recicladoras de entulhos. O aproveitamento, reciclagem e até a 

redução da produção de resíduos sólidos na construção civil é viável e contribui para o futuro 

sustentável do mundo. 

 

2. REFERENCIAL TÉORICO 

 

Em um mundo marcado pelo aumento da escassez de recursos naturais e pela 

poluição dos mais variados ecossistemas, sejam eles marinhos ou terrestres, é cada vez mais 

necessário nos atentarmos à quantidade e a destinação dos Resíduos Sólidos que produzimos. 

Com a criação da Lei nº 12.305/2010, a PNRS (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos) tem alguns objetivos, como: 

−  Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

−  Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 

serviços; 

−  Articulação entre Poder Público, Privado e a Comunidade. 

Essa Lei define algumas classificações importantes, como a diferença entre resíduos e 

rejeitos, e as classificações de Resíduos Sólidos existentes.  

Segundo a Lei, “resíduos” são materiais, substâncias, objetos ou bens descartados 

resultantes de atividades humanas. Já “rejeitos” são resíduos sólidos que não possuem mais 

possibilidade de tratamento e recuperação por questões tecnológicas ou econômicas viáveis, 

restando apenas a disposição adequada no ambiente. (CHAHUD, 2007) 

É importante lembrar que o PNRS é uma lei, ou seja, o seu descumprimento 

acarretará prejuízos, sanções e até multas. Entretanto, a empresa que implementa o PGRS, 

https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/politica-nacional-de-residuos-solidos.html


  

conforme cita Chahud (2007),  vai ter grandes vantagens , tais como:  

− Marketing Positivo: Os consumidores vêm dando cada vez mais valor para as 

empresas que fazem uso do “marketing verde”, demonstrando que possuem uma política 

ambiental sólida e difundida, o que possibilita que seus produtos e serviços sejam cada vez 

mais requisitados. Ao mesmo tempo, isso motiva os concorrentes a tomarem medidas que 

otimizem a gestão de resíduos sólidos, e quem ganha, é toda a sociedade. 

− Sustentabilidade: Outra vantagem é que, aderindo o PGRS, a empresa vai contribuir 

com o meio ambiente, reduzindo a necessidade de recursos e gerando menos impacto, 

ajudando a sociedade e ainda crescendo economicamente, tornando-se sustentável. 

− Redução de custos: A gestão dos resíduos, com a reutilização e tratamento, evita 

gastos desnecessários, gerando uma redução de custos, especialmente de matéria prima. 

− Redução de Impostos: Outro ponto importante é que o poder público oferece 

incentivos fiscais para a empresa, como o abatimento do ICMS, aumentando as receitas. 

− Aumento do faturamento: Todas essas vantagens estão relacionadas com o aumento 

do faturamento da empresa, seja pelo marketing positivo que atrai mais clientes, seja pela 

sustentabilidade que irá aumentar a produção com menos matéria prima, o que possibilita um 

aumento na margem da empresa. 

A composição dos resíduos sólidos da construção civil é classificada conforme 

resolução do CONAMA 307 Art. 3°. Sendo: 

Tabela 1- Classe dos resíduos sólidos da construção civil. 

Fonte: Chahud (2007, p. 28). 

 

Na prática, os resíduos sólidos da construção limitam-se aos resíduos de materiais 

cerâmicos, argamassas e seus componentes. Esses projetos representam em média 90% de 

Classe Descrição dos Resíduos Exemplo 

A 

Materiais que podem ser reciclados ou 

reutilizados como agregado em obras de 

infraestrutura, edificações e canteiro de 

obras. 

Tijolos, telhas e revestimentos 

cerâmicos; blocos e tubos de 

concreto e argamassa. 

B 

Materiais que podem ser reciclados e 

ganhar outras destinações. 

Vidro, gesso, madeira, plástico, 

papelão e outros. 

C 

Itens para o qual não existe ou não é 

viável aplicação econômica para 

recuperação ou reciclagem. 

Estopas, lixas, panos e pincéis desde 

que não tenham contato com 

substância que o classifique como D. 

D 

Aqueles compostos ou em contato de 

materiais/substâncias nocivos à saúde 

Solvente e tintas; telhas e materiais 

de amianto; entulho de reformas em 

clínicas 

 



  

todos os resíduos gerados pelo projeto. Oficialmente, a coleta de entulho começou no final da 

década de 1990, quando o governo da cidade concedeu concessões às empresas de coleta. A 

primeira empresa de arrecadação da cidade foi a Disk Entulho, depois Tirentulho e 

finalmente Papa Entulho. Embora tal alternativa seja muito importante para dar uma 

destinação adequada aos resíduos gerados, recomenda-se que sejam necessárias ações de 

redução de resíduos diretamente na fonte de geração, ou seja, no próprio canteiro de obras, o 

que agrega ações para adequar a destinação desses resíduos podem reduzir 

significativamente o impacto das atividades de construção no meio ambiente (Governo do 

Estado de São Paulo, Secretária do Meio Ambiente). 

 

2.1 As perdas da construção civil 

 

O setor da construção civil está passando por um processo de reestruturação. Os 

recursos financeiros, são cada vez menores, o mercado consumidor está cada vez mais 

exigente, os trabalhadores, por sua vez, têm buscado melhores condições de trabalho. Todos 

estes fatores têm exigido uma nova postura das empresas. Estas estão sendo obrigadas a 

adotar estratégias empresariais mais modernas, focadas na qualidade, na racionalização e na 

produtividade, possibilitando a obtenção de um produto final de melhor qualidade e mais 

barato (COSTA; FORMOSO,1998). 

De acordo com Formoso et al (1996) perda é qualquer ineficiência que se reflita no 

uso de equipamentos, materiais, mão-de-obra e capital em quantidades superiores aquelas 

necessárias a produção de edificação. Sendo assim, as perdas englobam tanto a ocorrência de 

desperdícios de materiais quanto a execução de tarefas desnecessárias que geram custos 

adicionais e não agregam valor. 

 

2.2 Classificação das perdas 

 

Levando em consideração a necessidade de se ter uma classificação de perdas melhor 

estruturada, dentre as várias sugeridas por diversos autores, as perdas ficaram definidas e 

classificadas da seguinte maneira: 

− Perdas por Superprodução; 

− Perdas por manutenção de estoque; 

− Perdas por transportes; 

− Perdas no movimento; 

− Perdas por espera; 

− Perdas por fabricação de produtos defeituosos; 



  

− Perdas no processamento em si; 

− Perdas por substituição. 

 

2.3 Normas brasileiras para gestão de resíduos 

 

A ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas é o órgão responsável pela 

normalização técnica no país. Sendo assim, ela é responsável pela criação das normas 

brasileiras sobre os mais diferentes temas. 

A partir da necessidade manifestada pela sociedade brasileira é criada uma Comissão 

de Estudo (CE), com a participação voluntária de diversos segmentos da sociedade, para 

discussão do tema e, por fim, o Projeto de Norma é aprovado e encaminhado à Gerência do 

Processo de Normalização da ABNT para homologação e publicação como Norma 

Brasileira. 

Ligado a Gestão de Resíduos existem atualmente cinco normas brasileiras: 

−  NBR 15112:2004- Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos- Áreas de 

Transbordo e Triagem- Diretrizes para Projeto, Implantação e Operação. 

−  NBR 15113:2004- Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos Inertes- 

Aterros- Diretrizes para Projeto, Implantação e Operação. 

−  NBR 15114:2004- Resíduos Sólidos da Construção Civil- Áreas de Reciclagem- 

Diretrizes para Projeto, Implantação e Operação. 

−  NBR 15115:2004- Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos da Construção Civil- 

Execução de Camadas de Pavimentação- Procedimentos. 

−  NBR 15116:2004- Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos da Construção Civil- 

Utilização em Pavimentação e Preparo de Concreto sem Função Estrutural. 

Estas normas são respaldos Técnicos e legais para estimular a segregação, reciclagem 

e destinação responsável dos resíduos. 

 

3. PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

Para que o processo de racionalização faça efeito e se instale corretamente de forma 

permanente na empresa é necessário que o estímulo venha a partir dos níveis mais altos da 

organização através, por exemplo, da possibilidade de participação dos empregados na 

rentabilidade melhorada ou através de bônus salarial. 

Os esforços de racionalização podem ser simples, dispensando maiores qualificações 

profissionais por parte dos funcionários ou mais complexas, exigindo ações de capacitação 

que devem ser implantadas juntamente com as novidades propostas (GEHBAUER, 2003). 



  

A ferramenta PDCA15 é a base da racionalização: o planejamento (P) seria a escolha 

da área de trabalho a ser analisada, escolha de equipe de estudo e a aplicação de 8 várias 

metodologias para o planejamento da melhoria: na fase do agir (D) tudo que foi planejado é 

posto em prática e testado e a avaliação (C) dos resultados irão orientar as possíveis 

correções do planejamento inicial (A). A Figura 1 apresenta um exemplo de atividades que 

pode ser tomada em cada etapa do ciclo PDCA. 

 

Figura 1 – Etapas de um ciclo PDCA. 

Planejar (P) Fazer (D) Avaliar (C) Agir (A) 

1. Selecionar áreas 

2. Estabelecer time de estudo 

3. Elaborar cronograma de barras 

do processo 

4. “Brainstorming” para eliminar 

etapas desnecessárias 

5. Reavaliar o processo em 

relação a segurança; 

6. Utilizar a experiência na 

prevenção de falhas; 

7. Determinar mão-de-obra, 

ferramentas, máquinas etc. 

8. Experimentar 

Ideias  

9. Descrever e avaliar as 

ações: etapas, 

sequências, prazos, 

falhas e retrabalhos, 

perigos, recursos 

usados, resultados. 

 

10. Reunir de novo o time e 

solicitar ideias, 

11. Definir método 

melhorado como novo 

objetivo. 

 

Métodos para análise e melhoria dos processos: 

− Observar por inteiro; 

− Minimizar transportes; 

− Minimizar estoques; 

− Balancear equipes; 

− Definir pontos de interface entre elos da produção; 

− Planejamento semanal de trabalho, recurso, rendimentos. 

Algumas estratégias úteis: 

− Incluir pessoas que podem ajudar e pessoas que possam impedir; 

− Criar o hábito de incluir experiências como parte do planejamento; 

− Os líderes empenhados no desenvolvimento da melhoria estimulam os operários a 

desenvolver ideias; 

−  Definir recursos adicionais e/ou modificados para implementação; 

−  Criar hábitos de registrar as situações antes e depois das implementações de 

melhoria formando procedimento que poderá ser utilizado em ações futuras. 

 

3.1 Problemas gerados pelos resíduos sólidos da construção civil 



  

A construção civil é a maior geradora de resíduos em toda sociedade. É responsável 

por 61% dos entulhos gerados nos centros urbanos brasileiros de acordo com Noronha et al. 

(2005). Pinto (1999) ratifica esses dados com o achado de 41% a 70% em sua pesquisa. 

O resíduo é gerado em diversas circunstancias do ciclo de vida das construções, são 

elas: na fase de construção (canteiro), fase de manutenção e reformas e na demolição de 

edifícios (John; Agopyan, 2003). 

Estudos da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Públicas e Resíduos 

Especiais- Abelpre (2003, apud Lima, 2005) o grande volume de RCD, é explicado pelo 

desperdício que ocorre desde a extração da matéria prima, transporte e a utilização 

inadequada no canteiro de obra, ficando a responsabilidade da sociedade custear a remoção 

no canteiro de obra, ficando a responsabilidade da sociedade custear a remoção e o 

tratamento do entulho, além do aumento no custo final das construções. 

 

3.1 Gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil 

 

O objetivo da gestão de resíduos sólidos na construção civil é garantir a correta 

gestão dos resíduos durante as atividades no local e eventuais serviços de engenharia. Essa 

gestão é baseada na estratégia de não gerar, reduzir, reaproveitar, reciclar e destinar 

adequadamente os resíduos sólidos, e buscar reduzir a geração de resíduos sólidos na 

origem. 

O tema em si está se tornando cada vez mais importante e proeminente em todo o País. 

Isso se deve principalmente à aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

em 2010, que fiscaliza a indústria e impõe diversas obrigações ao governo e às empresas. 

Qualidade, segurança e meio ambiente em todas as obras. Portanto, a gestão de resíduos deve 

ser uma série de ações operacionais para minimizar a geração de resíduos nos 

empreendimentos ou atividades. Embora nem todos os resíduos de construção e demolição 

possam ser entendidos como resíduos sólidos (como esgoto doméstico, efluentes líquidos e 

gasosos, etc.), costuma-se estabelecer práticas semelhantes às utilizadas na gestão de 

resíduos sólidos nessas situações 

Tendo-se em vista que a geração de resíduos de construção e demolição (RCD) é 

inevitável e a política de “zero resíduos” é irrealizável (Yuan; Shen, 2011), as ações práticas 

e as pesquisas são direcionadas para a minimização, sendo esta diretriz de redução da 

quantidade de resíduos considerada a técnica mais eficiente na literatura sobre o assunto. Além 

do próprio benefício da redução dos resíduos, soma-se a essa diretriz a questão de redução 

dos custos relativos a seu gerenciamento, transporte e destino. 



  

Nesse sentido, uma das estratégias de gerenciamento é promover a prevenção 

qualitativa, ou seja, escolher adequadamente materiais duráveis ou de fácil substituição que 

possibilitem seu reaproveitamento ou reciclagem, inclusive pelo usuário do empreendimento, 

e que evitem a geração de passivos ambientais. 

 

4. DIRETRIZES PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA  CONSTRUÇÃO 

 

4.1A Resolução 307 do CONAMA 

 

É de extrema importância que seja implantada ações para a efetiva redução dos 

impactos ambientais gerados pelos resíduos oriundos da construção civil. O Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, preocupado com o aumento da disposição de 

resíduos da construção em locais inadequados, publicou em 5 de julho de 2002 uma 

Resolução que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestão de resíduos da 

construção civil, além de disciplinar as ações necessárias de forma a minimizar os impactos 

ambientais: a Resolução n°307 

Esta resolução, que entrou em vigor em 02 de janeiro de 2003, define como 

resíduos sólidos da construção civil aqueles oriundos de atividades de construção, reforma, 

reparos e demolições de estruturas e estradas, bem como aqueles resultantes da remoção de 

vegetação e escavação de solos. 

O projeto tem como objetivo o estabelecimento dos procedimentos necessários para 

o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos, e contemplar as seguintes 

etapas: 

−  Caracterização- nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os resíduos; 

−  Triagem- deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser 

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

resíduos; 

−  Acondicionamento- o gerador deverá garantir o confinamento dos resíduos após a 

geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possível, as 

condições de reutilização e de reciclagem; 

−  Transporte- deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de 

acordo com as normas técnicas vigentes para os transportes de resíduos; 

−  Destinação- deverá ser prevista de acordo com a classificação de cada resíduo. 

 

4.2 Organização, Limpeza e Segregação de Resíduos 

 



  

A organização, a limpeza e a segregação de resíduos estão diretamente relacionadas 

com a questão de perdas, tanto de materiais, quanto de mão-de-obra. Ao se promover uma 

adequada limpeza e segregação dos resíduos se consegue reduzir enormemente os índices de 

perda no canteiro, pois: 

− O canteiro de obra fica mais limpo e organizado; 

− Se evita a mistura entre os insumos e os resíduos, pois estes serão triados, evitando 

que materiais novos sejam descartados como resíduo; 

− Haverá a possibilidade de reaproveitamento dos resíduos antes do descarte; 

− Todos os resíduos a serem descartados serão quantificados e qualificados, o que 

poderá colaborar na identificação de possíveis focos de desperdícios. 

 
Figura 2 - Situação do canteiro de obras antes do início do programa de gestão de resíduos. 

    
 

   
 

5. RECICLAGEM NA OBRA 

 

Além das iniciativas públicas e privadas já mencionadas, vale ressaltar a iniciativa de 

algumas construtoras com relação a reciclagem de resíduos classe A. Como por exemplo, 

pode-se citar uma obra em São Paulo. Para a construção do novo empreendimento foi 

necessária a demolição de antigas edificações e pisos industriais em concreto. O resíduo 

classe A gerado, cerca de 12000m3, após conclusão das análises técnica, ambiental, social e 

econômica foi reaproveitado como agregado para produção de concreto, blocos para 



  

alvenaria e pavimentação, e elementos pré-moldados. 

Estas iniciativas não se limitam a região sudeste. Em Maceió e Salvador têm se 

exemplos de construtoras que promovem a reciclagem de resíduos classe A em obra. Em 

Aracajú, foi conduzido um estudo pelo SENAI para utilização de uma recicladora móvel em 

obras da cidade. O resíduo classe A gerado é devidamente segregado, peneirado, triturado e 

o agregado reciclado é utilizado na produção de bloquetes para pavimentação e argamassa 

para assentamento de alvenaria, emboço e contra piso. (Projeto Competir, 2005) 

 

6. TREINAMENTO INICIAL 

 

−  Treinamento preliminar realizado para apresentação das mudanças que serão 

realizadas na obra e quais seus objetivos. 

−  Sensibilizar a equipe quanto aos impactos ambientais causados pelas atividades de 

construção civil; 

−  Mostrar de que forma as leis e as novas diretrizes estabelecem um novo panorama 

para o gerenciamento integrado desses resíduos e quais são as implicações para o setor; 

−  Estabelecer as alterações que irão acontecer no dia-a-dia da obra em função da 

implantação do programa de gestão de resíduos. 

 
6.1 Planejamento 

 

Esta etapa é desenvolvida nos canteiros buscando inicialmente caracterizar a obra 

através das seguintes informações: 

−  Quantidade dos funcionários; 

−  Área de construção; 

−  Arranjo físico do canteiro; 

−  Resíduos que serão gerados, a depender dos processos e sistemas construtivos 

adotados; 

−  Sistemática existente para a remoção dos resíduos gerados; 

−  Transportadores e locais de destinação dos resíduos já utilizados na obra. 

 
7. METODOLOGIA 

 

Para analisarmos e aplicarmos uma correta gestão de resíduos, está sendo feito uma 

aplicação de Gestão de Resíduos em um edifício que está sendo construído na cidade de 

Itumbiara, de 18 pavimentos, por nome de Privilege Rio, localizado na Av. Beira Rio. O 

método para a gestão de resíduos foi aplicado ainda no início da construção. A construção 



  

foi iniciada sem nenhum plano para a gestão correta dos resíduos, e com a autorização da 

construtora foram feitas algumas adequações para o descarte correto dos resíduos. 

Foram adicionadas na obra as seguintes mudanças: 

−  Cesta de coletas seletivas para o descarte correto dos Resíduos; 

−  Palestras semanais com os colaboradores; 

−  Dois Colaboradores responsáveis por fazer o recolhimento dos resíduos; 

− Incentivo aos colaboradores a trazerem novas ideias para a gestão de resíduos; 

− Bonificações para o colaborador mais aplicado na gestão de resíduos; 

 

7. 1 Implantação 

 

Esta etapa foi iniciada assim que todos os dispositivos de coleta seletiva e os demais 

dispositivos foram adquiridos. Logo após a implantação dos dispositivos de coleta seletiva, 

foram feitos treinamentos com os colaboradores de modo a sensibilizar para a necessidade da 

contribuição de cada colaborador, para assim termos o sucesso esperado no projeto e 

tambem para instruí-los quanto ao adequado manejo, visando, principalmente, sua correta 

triagem. 

Além do treinamento feito com todos os funcionários, é feito um treinamento 

especifico com os responsáveis pelo controle e destinação dos resíduos, orientando-os 

quanto as soluções adequadas, repassando contatos de transportadores e destinatários de 

resíduos, além de implantar os controles operacionais: o CTR (Controle de Transporte e 

Resíduos). (Projeto Competir, 2005). 

 

7.2 Cestas de Coletas Seletivas 

 

As lixeiras recicláveis são de extrema importância para a coleta seletiva do país. 

Coloridas e fáceis de encontrar, cada uma delas tem como principal objetivo fazer com que 

os lixos sejam descartados corretamente. Papel com papel, vidro com vidros plásticos com 

plásticos, etc. O não uso das lixeiras de coleta seletiva, pode ocasionar no descarte incorreto 

do lixo. Materiais como pilhas, lâmpadas e baterias de celular precisam ser descartados em 

lugares especiais, pois podem causar danos à saúde das pessoas. Além de produtos químicos 

que são totalmente prejudiciais. 



  

Figura 3 -Processo de fabricação de cesta para separação dos rejeitos. 

  

 
 
7.3 Concientização sobre Gestão de Resíduos 

 

Palestras semanais estão foram realizadas na obra, para sensibilizar a equipe quanto 

aos impactos ambientais causados pelas atividades da construção. Mostrar de que forma as 

leis e as novas diretrizes estabelecem um novo panorama para o gerenciamento integrado 

desses resíduos e quais são as aplicações do setor. E para estabelecer as alterações que irão 

acontecer no dia-a-dia da obra em função da implantação do Programa de Gestão de Resíduos. 

 

7.4 Seleção de Colaboradores Responsáveis pela Coleta 

 

Os colaboradores que foram escolhidos têm como função fazer o recolhimento de 

todos os resíduos deixados e espalhados na obra, fazer a separação e o descarte corretoem 

cada cesta de coleta seletiva. Tambem estão sendo motivados a pensarem e trazeremideias 

para a melhoria do canteiro de obra. 



  

Figura 4 - Colaborador fazendo os descartes dos resíduos 

 
 

7.5 Descarte Final 

 

Cada resíduo teve uma destinação final, foram eles; 

−  Metal: Foi vendido para uma empresa especializada e autorizada por nome de Daniel 

comércio e metais; 

−  Madeira: Foi doado para uma fábrica que utiliza pedaços de madeira em um fogão a 

lenha, localizada na cidade de Itumbiara; 

−  Papelão: Vendido para empresa especializada e autorizada em coletas; 

−  Plástico: Vendido para uma cooperativa de catadores; 

−  Resíduo Orgânico: Teve como destinação final o aterro; 

−  Não-recicláveis: Teve como destinação final o aterro. 

 

8. PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

Foi adotado na obra um programa para a gestão de resíduos, para a melhoria do 

acondicionamento dos resíduos. A partir desse programa foi criado uma tabela com 

basicamente todos os resíduos da obra. A tabela tem como princípio básico indicar como será 

a coleta seletiva e armazenamento durante a obra. Na tabela consta onde será acondicionado 

os resíduos da construção, e onde esses resíduos terão seu acondicionamento final. Todos os 

equipamentos necessários serão instalados no canteiro de obra de acordo com o andamento e 

desenvolvimento da obra. Assim terá um maior controle sobre os resíduos e tambem uma 

melhor organização do canteiro 



  

Tabela 2 – Plano de gestão de resíduos na construção.  

 
 

8. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O programa de gestão de resíduos teve início com o intuito de conscientizar os 

colaboradores a evitar o desperdício dos materiais, e tambem para fazer um levantamento 

quantitativo dos materiais que estão sendo desperdiçados. O resultado alcançado ao 

longo do processo foi uma maior organização no canteiro de obras, melhorando assim o 

ambiente de trabalho dos colaboradores. Com as palestras ministradas conseguimos 

conscientizar os colaboradores a evitar o desperdício. A aplicação do projeto de gestão 

de resíduos está sendo constante, assim como seus resultados. 

Inicialmente foram instaladas cestas de coletas seletivas para ajudar com o 

descarte, mas no decorrer da obra teve a necessidade de instalar em certas partes do 

canteiro bags para uma maior capitação de resíduos e tambem para uma maior 

organização. O projeto foi desenvolvido pensando em toda a obra, desde do começo até 

o final, sempre com o objetivo de melhorar o ambiente de trabalho e evitar desperdícios 

de material. Ao longo dos dias foram feitos o recolhimento e a limpeza dos resíduos no 

canteiro, a partir disso foi feito um levantamento para saber qual o percentual de 



  

desperdício. Os dados apresentados são referentes aos nove primeiros, os levantamentos 

foram trimestres fevereiro à abril, maio à julho e agosto à outubro. 

Os dados a seguir são de dois materiais (aço e madeira) que tinham maior índice 

de desperdício. A partir desses dados foi feito um levantamento do percentual de 

desperdício na obra, e quanto conseguimos rentabilizar com isso. A Figura 5 apresenta 

os dados referente a quantidade de aço em peso [kg] comprada e revendida e arelação 

percentual, enquanto a Figura 5 apresenta estes valores em termos de custos e valor de 

revenda. 

 

Figura 5 - Relação entre a quantidade de aço comprado para utilização na obra e a quantidade que foi 

revendido e seu valo percentual. 

 

 
Figura 6 - Relação entre o valor gasto na compra do aço e o valor adquirido na revenda e o valor percentual. 

 



  

Em relação a madeira teve um desperdício mais considerável do que o aço, até pela 

má utilização, fazendo com que tivesse bastante percas nesses meses, conforme apresentado 

Figura 7. Entre os meses de maio a outubro foi calculado um desperdício de 

aproximadamente 6,15%. 

A compra total das madeiras teve um gasto de aproximadamente de R$81.680,00 

Reais, no entanto não tivemos um retorno financeiro, pois os pedaços de madeira descartados 

foram doados para uma empresa que utilizaria os restos dos pedaços. 

 
Figura 7 -- Gráfico sobre a relação de m³ de madeira comprado e o m³ doado. 

 
 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A expressiva quantidade de resíduos gerados e o descarte inadequado nos remetem a 

necessidade urgente de uma ação conjunta da sociedade; poderes públicos, setor industrial da 

construção civil e sociedade civil organizada. Na busca por soluções efetivas para minimizar 

os impactos socioambientais, preservar recursos naturais emelhorar a qualidade de vida nas 

áreas urbanas. 

A principal ação efetiva em termos legais, visando à mudança deste quadro foi a 

aprovação da Resolução n°307 do CONAMA, já comentada anteriormente. Porém, está ação 

ainda tem se mostrado insuficiente para a mobilização completa dos atores envolvidos no 

sentido de promover o adequado manuseio, redução, reutilização, reciclagem e disposição 

final dos resíduos. 

A indústria da construção civil ocupa uma posição de destaque na economia nacional. 



  

Por outro lado, é grande geradora de impactos ambientais, aparecendo muitas vezes como o 

maior gerador de resíduos de toda a sociedade. 

Deve-se salientar que o objetivo do construtor deve ser não gerar resíduos, o que 

impõe uma forte mudança na cultura hoje estabelecida na construção civil e uma alteração nos 

sistemas construtivos existentes. Para que isto aconteça, é necessário reestudar os processos, 

visando estabelecer formas de evitar a geração de resíduos. Além de reduzir, reutilizar e 

reciclar é preciso, antes de tudo, repensar. 
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