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RESUMO 

 
Essa dissertação de mestrado apresenta as etapas iniciais para o desenvolvimento 
de um software de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil e 
demolição (RCD), o qual se encontra patenteado, visando solucionar o 
gerenciamento de resíduos produzidos em diversos tipos de obras. Para isto, 
observou-se a necessidade da melhoria dos métodos de gestão dos materiais 
produzidos durante o processo construtivo, para a obtenção dos materiais de 
construção, armazenamento, aplicação, separação, transporte e destino de todos os 
resíduos sólidos da construção civil. Além disto, foram realizadas observações da 
legislação ambiental vigente no que tange ao consumo de insumos da construção 
civil e à aplicação sem desperdício, separação produção, transporte, reciclagem dos 
resíduos produzidos após a aplicação no processo construtivo e o destino para 
locais adequados. Estas observações basearam-se na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, Lei Federal de nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e a Resolução 
CONAMA nº 307, que classifica os RCD. Em resumo, a utilização do software no 
mercado de trabalho visa a auxiliar os profissionais da construção civil e de meio 
ambiente no gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil e Demolição através 
de uma ferramenta computacional on-line de controle por: classe de resíduo, tipo, 
quantidade, transporte e destinação final. Para o desenvolvimento do software foram 
utilizados dados referentes aos resíduos da construção civil de uma obra (edifício 
residencial) já concluída na cidade de Curitiba-PR. Infelizmente, a construtora 
responsável pela obra não autorizou a divulgação de maiores detalhes da obra em 
questão. Os dados citados foram coletados, tabulados e organizados em um banco 
de dados. De posse destas informações devidamente organizadas, procedeu-se 
com a transformação em linguagem de programação “C Sharp” para aplicação na 
Web. Em seguida, os dados da obra supracitada foram inseridos no software e 
realizaram-se análises de seus resultados a partir da geração de gráficos e relatórios 
de resíduos produzidos. O desenvolvimento do software propiciou a gestão dos 
resíduos sólidos da construção civil, possibilitando ao usuário o controle de todo o 
processo, visualizando todas as etapas e facilitando consultas de dados em 
qualquer tempo durante a obra, além disso, proporcionando um melhor controle 
durante todo o processo construtivo. 
 
Palavras-chave: Gestão de Resíduos. Resíduos Sólidos da Construção Civil. 

Software. 



 

ABSTRACT 

 
This thesis shows the initial steps of a software development for the management of 
solid waste from civil construction (SWCC), which was proprietary, aiming to solve 
the management of waste produced in all kind of constructions. For this, it has 
observed the necessities for improved methods of managing the material produced 
during the construction process, from the proceeding of construction, since the 
storage, application, separation, transportation and disposal of all solid waste from 
civil construction materials. Furthermore, observations of environmental regulations 
regarding consumption of materials for construction and application without waste, 
separation of waste generated, waste transportation, recycling of waste produced 
after application in the construction process and the destination for appropriate sites 
had performed. These observations were based on the National Solid Waste Policy, 
Federal Law no 12305, August 2nd, 2010 and CONAMA Resolution no 307, which 
groups of SWCC. In summary, the uses of the software in the market aims the civil 
construction professionals and environmental management the wastes of the SWCC 
in Civil Construction and Demolition via a computational tool online control by groups 
of waste, type, quantity, transportation and disposal. For the software development, it 
had used in this thesis data of waste construction from a residential building already 
concluded, in the city of Curitiba-PR. Unfortunately, the company responsible for the 
building did not authorized publish the results. The data cited had collected, tabulated 
and organized into a database. Once this information is properly organized, it was 
proceeded with the transformation in programming language "C Sharp" for web 
application. Then, the data was entered into the software and performed analyzes of 
their results from the generation of graphs and reports of waste produced. The 
software development provided the solid waste management of construction enabling 
the user to control the entire building process construction, viewing all the steps and 
allowing data queries at any time during construction, providing better control 
throughout the construction process. 
 

 

 

Key-words: Waste Management, Solid Waste of Civil Construction, Software. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação do homem versus meio ambiente ainda é antropocêntrica no uso 

dos recursos provenientes da natureza. Nesse sistema não se observa o todo e nem 

se respeita as interrelações com a natureza, assim como as consequências da 

exploração dos recursos naturais.  

O homem tem necessidade de explorar os recursos naturais e, com o passar 

do tempo, desenvolveu inúmeras formas de obter os recursos provindos da 

natureza, com isso, produziu e (produz) uma multiplicidade de impactos no meio 

ambiente, sendo este explorado, muitas vezes, de forma indiscriminada.  

Por acreditar que os recursos naturais fossem infinitos, o homem explorou os 

recursos de forma desenfreada e causou inúmeros danos junto ao meio ambiente.  

Com o passar do tempo percebeu-se que os elementos da natureza estão 

mais escassos e de difícil obtenção. Isto se deve ao aumento da população e do 

consumo, baseando-se, muitas vezes, para realizar essa afirmação, em modelos 

econômicos onde o consumo é a mola propulsora da economia, sem a menor 

preocupação com a durabilidade dos materiais nem o destino dos produtos que 

foram transformados em produtos, e que muitas vezes são feitos para serem 

descartados rapidamente. 

Com o passar do tempo percebeu-se que esta interação necessita de 

cuidados, levando-se em conta a evolução dos conhecimentos científicos. A 

mudança de pensamentos constatou que o ser humano vive em um ambiente de 

recursos finitos e sensíveis às transformações, assim como a necessidade de viver 

utilizando menos recursos provindos da natureza. 

O conceito de sustentabilidade foi introduzido na década de 1980 por Lester 

Brown, fundador do Worldwatch Institute, que definiu o conceito de comunidade 

sustentável como a que é capaz de satisfazer as próprias necessidades sem reduzir 

as oportunidades das gerações futuras (CAPRA, 2008). 

A partir da conscientização desse novo modelo de interação cria-se um novo 

paradigma de desenvolvimento, surgindo a sustentabilidade como um requisito de 

sobrevivência da sociedade atual e futura. 

Na cidade do Rio de Janeiro, ano de 1992 a Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) promoveu um enfoque global 

sem paralelos sobre temas de meio ambiente e desenvolvimento, destacando 
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essencialmente o potencial para alcançar o desenvolvimento sustentável com base 

no manejo sustentável dos recursos naturais, igualdade social e participação 

democrática crescente na tomada das decisões (BREDARIOL; VIEIRA, 1998). 

A degradação da natureza, com a intensificação dos impactos ambientais 

negativos gerados ao meio, sejam estes diretos ou indiretos, é evidenciada com os 

estudos e pesquisas voltados ao tema.  

Os recursos oferecidos pelo planeta (ar, água, terra, minerais, plantas e 

animais) estão diretamente ligados ao ser humano e à extensão do impacto humano 

do homem sobre a terra, relacionados, assim, com o número de pessoas existentes 

e com a quantidade de recursos utilizados, sendo que o uso máximo de recursos 

que o planeta ou uma determinada região pode sustentar define a sua capacidade 

de provisão, podendo ser aumentada pela agricultura ou melhoria da tecnologia 

empregada no campo. O planeta terra vive um período de intensas transformações 

técnico-científicas, em contrapartida das quais engendram-se fenômenos de 

desequilíbrio ecológico que, se não forem remediados, no limite, ameaçam a vida 

em sua superfície (GUATTARI, 2001).  

A questão referente aos resíduos fabricados em todos os processos de 

transformação de produtos naturais em bens pela indústria gera resíduos criados 

pelo processo de produção e, os resíduos domiciliares, são aqueles gerados nas 

residências através dos cidadãos.  

Os resíduos da construção civil são aqueles produzidos ao longo do processo 

construtivo durante toda a obra de edificação, seja ela reforma, ampliação ou 

construção.  

Com a quantidade de obras, o problema da geração de resíduos da 

construção vem se consolidando como um grande problema, visto que o aumento da 

população e dos grandes centros é contínuo na busca por moradia. 

O crescimento econômico do Brasil, na última década, serviu de mola 

propulsora para o desenvolvimento do país, melhoria da condição econômica da 

população e acesso a bens de consumo. A construção civil acompanhou todo esse 

desenvolvimento com obras públicas e privadas. 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais – ABRELPE em 2011, a quantidade total de Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD) coletada por dia no Brasil é de 106.549 toneladas. 

Na Região Sul do Brasil a quantidade de Resíduos de Construção e Demolição, 
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coletados em 2011, foi de 14.995 toneladas por dia. Os números apresentados 

mostram a grandiosidade do problema e atenta aos poderes públicos sobre a correta 

gestão dos mesmos (ABRELPE, 2012). 

A bibliografia apresenta a utilização de diferentes nomenclaturas para os 

resíduos da construção civil. Envolvem-se as nomenclaturas apresentadas 

sequencialmente. Salienta-se que essa dissertação apresentará as diferentes 

nomenclaturas citadas pelos variados autores pesquisados.  

Resíduo da Construção Civil – RCC; 

Resíduo da Construção e Demolição – RCD; 

A separação e destinação inapropriada dos Resíduos de Construção Civil – 

RCC são responsáveis, em grande parte, pelos problemas ambientais dos aterros 

sanitários e, também, lixões no Brasil.  

O município de Curitiba no estado do Paraná aprovou em 2004 o Decreto 

Municipal nº 1.068, que torna mais rigorosa a implantação de canteiros de obra na 

cidade, prevendo a obrigatoriedade de Planos de Gerenciamento de Resíduos – 

PGR para todas as etapas de execução da obra, e incluindo no texto um modelo 

simplificado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil exclusivo para cada 

obra (CURITIBA, 2004). 

No Brasil, a lei nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, existente desde 2010, modificou a forma de destinar os resíduos, trazendo 

para o gerador a obrigatoriedade de planejar todo o processo de produção e o 

desenvolvimento de métodos de logística reversa.  

Na logística reversa, o recebimento do produto usado fica a cargo do gerador, 

bem como, a obrigação de destiná-lo de maneira correta, respeitando a legislação 

vigente, minimizando os impactos e reduzindo a quantidade do montante produzido.  

A logística reversa, da forma como é definida, representa um sistema 

complexo que envolve o processo de planejar, implementar e controlar a eficiência, o 

custo efetivo dos fluxos de materiais, desde o inventário das matérias-primas à 

finalização dos produtos, registrando informações desde o ponto de origem ao ponto 

de consumo (FBDS, 2012).  

Na esfera dos resíduos existe também um sistema de classificação dos 

resíduos da Construção Civil, que são diferenciados por classes, presente na 

Resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (BRASIL, 

2010). 
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A estabilidade econômica trouxe para área da construção civil um aumento no 

número de obras nos últimos anos, ocupando posição de destaque na economia 

nacional, onde a cadeia produtiva que a Construção Civil está inserida responde por 

valores superiores a 15% do PIB nacional (SOUZA, 2005). Este fato gera um 

aumento na produção de resíduos, proveniente dos processos construtivos. 

Grande parte das construções brasileiras não possui um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), que estabelece 

procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados 

dos RCC evitando-se a geração de passivo ambiental. 

A importância ambiental e financeira da reciclagem dos RCC faz com que os 

resíduos retornem para a obra, em substituição a novas matérias-primas que são 

extraídas da natureza. O ideal seria reutilizar e reciclar os RCC como prática 

constante, sendo incorporados na rotina das construtoras conforme o planejamento 

da obra.  

Há inúmeras vantagens em realizar um PGRCC para empresas, como: a 

redução do volume de resíduos; a redução do consumo de materiais extraídos 

diretamente da natureza (areia, madeira, argila, pedra, metal); a redução nos 

acidentes de trabalho com obras mais limpas e organizadas; a redução no número 

de caçambas; a melhoria na produtividade e a não responsabilização por passivos 

ambientais atendendo à agenda 21, 3Rs (redução, reutilização e reciclagem) e a 

legislação brasileira. 

Devido à falta de treinamento, controle rigoroso e procedimentos no canteiro 

de obra, há um consumo muito grande de insumos, serviços e, consequentemente, 

aumento dos resíduos gerados e descartados destinados de forma incorreta. A 

disposição dos Resíduos da Construção Civil de forma incorreta gera problemas 

ambientais contaminando o solo e o lençol freático.  

O volume de RCD gerado pelas obras de construção civil deveria ser 

destinado aos aterros ou locais preparados para sua reciclagem e não para locais 

sem controle sanitário nem adequação para sua disposição. No entanto, a 

quantidade de RCC compromete e diminui a vida útil dos aterros, porque seu 

montante é proporcionalmente maior que os demais resíduos produzidos nos 

centros urbanos. 

Destinar de forma correta e obedecer aos parâmetros legais é obrigação que 

surge com a aprovação da Lei 12.305/10, onde as empresas tendem a buscar 
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soluções para minimizar a produção através da otimização do uso desses recursos 

(BRASIL, 2012). 

A dissertação apresenta o desenvolvimento de um software que gerencia os 

Resíduos Sólidos da Construção Civil. Para isto, são utilizados dados de obras de 

edificação que ocasionaram a coleta, o cadastro e a inserção no software.  Foram 

utilizados dados de uma obra executada no município de Curitiba-PR, aqui 

denominada Edifício Residencial, sendo que a Construtora executante da obra não 

autorizou a divulgação de seu nome, assim como o nome da obra.  

Após a coleta dos dados junto à Construtora, foi desenvolvido um banco de 

dados no software Microsoft SQL Server, que pudesse relacionar os dados 

coletados com a classificação dos Resíduos da Construção Civil – RCC, segundo a 

Resolução n° 307 do CONAMA. Para a interpolação dos dados utilizou-se o software 

em C Sharp ou C#, programado para esta dissertação de mestrado, gerando um 

sistema automatizado de gestão dos resíduos sólidos da construção civil.  

A introdução dos dados no software realizou-se tendo como base os valores 

coletados no canteiro de obra para que estes possibilitassem a geração dos 

relatórios e gráficos. 

O desenvolvimento do software em questão buscou facilitar o gerenciamento 

dos RCC, para todos os tipos de obra que produzem RCC em diferentes etapas, 

traçando assim um panorama geral. Esse panorama foca-se inicialmente na análise 

de uma construção, mas pode ser utilizado ampliando-se o rol de construções em 

todo o território nacional. 

Com o intuito de atingir os objetivos propostos na dissertação, no segundo 

capítulo apresentam-se os objetivos gerais para o desenvolvimento de um software 

em plataforma C SHARP - C#, a partir de uma metodologia voltada para o 

gerenciamento de RCC.  

No referido capítulo, os objetivos específicos foram definidos no intuito de 

criar um banco de dados em Microsoft SQL Server com as informações referentes 

aos dados de RCC da obra em estudo, buscando-se testar e validar o software 

desenvolvido.  

No terceiro capítulo há pesquisas sobre os assuntos de principal interesse 

para a dissertação. Procurou-se revisar a bibliografia a respeito do tema: resíduo da 

construção civil.  
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No que tange à definição, aos parâmetros, aos conceitos, à classificação e ao 

panorama dos resíduos, estes foram obtidos na legislação vigente dos RCC; 

também se utilizou a doutrina, os artigos, as teses e as dissertações para o melhor 

desenvolvimento da ferramenta computacional proposta na dissertação. 

A metodologia está apresentada no quarto capítulo, o qual descreve as 

etapas para o desenvolvimento do software de gerenciamento dos resíduos da 

construção civil, abordando as coletas de dados, definição da metodologia do 

trabalho. 

Os resultados adquiridos foram descritos no quinto capítulo, onde são 

apresentados a partir da utilização do software. Estes dados podem ser visualizados 

no formato de gráfico ou relatório, que são obtidos facilmente com a manipulação do 

programa.  

Por fim, o sexto capítulo apresenta a idealização da integração da tecnologia 

à legislação ambiental dos Resíduos Sólidos da Construção Civil, funcionando on-

line em diferentes navegadores (Explorer, Chrome, Safari e Firefox). 

A ferramenta computacional desenvolvida na dissertação busca auxiliar o 

administrador na gestão dos resíduos sólidos da construção civil, como apoio para a 

melhor gestão dos resíduos produzidos no decorrer de uma obra de edificação.  

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo geral da dissertação consiste no desenvolvimento de um software 

em plataforma C SHARP - C#, a partir de uma metodologia voltada para o 

gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil com a intenção de 

proporcionar uma melhoria no sistema de gestão deste tipo de resíduos em 

incorporadoras no Brasil, utilizando como base uma obra construída na cidade de 

Curitiba/PR. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos desta dissertação referem-se à aplicação do software 

proposto com base em um banco de dados referente aos RCC de uma obra 

executada em Curitiba-PR. Os objetivos específicos seguem listados: 



21 
 

 Criar um banco de dados em Microsoft SQL Server com as informações 

referentes aos dados de RCC da obra em estudo; 

 Testar e validar o software desenvolvido, considerando as classes de 

resíduos (A, B, C, D) conforme a Resolução n° 307 CONAMA;  

 Classificar os parâmetros estabelecidos nas seguintes subdivisões: 1. Tipos 

de obras (construção, reforma e ampliação); 2. Etapas das obras (fundação, 

paredes, acabamento, vedação, cobertura, estrutura e pintura); 3. Tipos de 

resíduos (madeira, tijolo, metal/ferragem, caliça, solo, plástico, papel/papelão, 

vidro, contaminados e gesso); 4. Unidades de medidas (quilograma, metro 

cúbico, litro, baia, caçamba e bag); 5. Transporte e destinação dos resíduos 

de uma obra de uma construtora com base na classificação dos resíduos de 

construção civil. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O capítulo em questão apresenta uma revisão da bibliografia no que diz 

respeito aos diferentes conceitos de resíduos da construção civil, tendo como base 

seus aspectos legais, seu histórico do uso, seu transporte, seu destino e sua 

classificação. Também apresenta um panorama acerca dos resíduos da construção 

civil no Brasil, os quais serviram como base para o desenvolvimento do software, 

para melhor controle do processo inteiro de levantamento de uma edificação para 

esse estudo. Por fim, enfoca-se a contextualização da implantação do software na 

cidade de Curitiba - Paraná. 

O software desenvolvido na dissertação está em consonância com a 

legislação que será apresentada neste capítulo, tendo como base principal a 

resolução do CONAMA n°307, que assim define de forma mais detalhada os RCC, 

justificando o papel do profissional da construção nas premissas de uso e 

destinação dos materiais utilizados na construção civil. 

A construção civil é uma atividade tão antiga quanto à civilização; nossos 

antepassados pré-históricos já utilizavam fontes de energia e recursos naturais como 

fogo, por exemplo, para o abate de árvores com o quais construíam pontes sobre 

rios que atravessavam (ALBUQUERQUE, 2004 apud ROTH, 2008). 

A construção civil, ao longo do tempo, não teve a devida preocupação com os 

resíduos sólidos gerados durante o processo construtivo, sendo estes despejados 

em locais impróprios como rios ou solos, sem controle algum. Cabe ao poder público 

fiscalizar e responsabilizar os poluidores, com o rigor da lei, sobre tais condutas 

lesivas ao meio ambiente.  

É notável a falta de gestão dos resíduos gerados no decorrer do processo 

construtivo em diversas cidades brasileiras, tendo como motivo a necessidade de 

um melhor planejamento para essa gestão, preocupando-se com o espaço físico da 

obra, evitando-se acúmulo de material e destinando-se de forma adequada o 

material não utilizado para os aterros controlados. Porém, o que se vê na maioria 

das cidades brasileiras é a falta de preocupação com tais questões, e a presença 

ainda de “lixões” ou terrenos baldios, banhados e rios que são utilizados como local 

de descarte dos itens contaminantes.  

As análises dos deslocamentos intraestaduais e intermunicipais no Censo 

Demográfico 1980 permitiram observar que a concentração e expansão 
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metropolitanas passaram a ter forte influência sobre as migrações intraestaduais 

que, assomadas às migrações intrametropolitanas, contribuíram para o 

adensamento das metrópoles brasileiras (OLIVEIRA, 2011). 

O crescimento dos centros urbanos, por conta desses deslocamentos 

populacionais, permitiu observar-se que a concentração e a expansão metropolitana 

têm forte influência sobre o aumento da geração de resíduos sólidos da construção 

civil, devido à necessidade de habitação para a população que migrou para as 

cidades nas últimas décadas. 

Na transformação de recursos naturais em produtos para construção civil, 

utiliza-se uma grande quantidade de matéria-prima, tais como: areia, cal, minério de 

ferro, madeira, dentre outros, para a produção de insumos visando à construção 

civil. Com isso, a indústria tem buscado discutir novos modelos de produção para 

procurar o desenvolvimento sustentável e alternativo ao descarte; por ser um setor 

que gera uma quantidade elevada de resíduos.  

A partir da última década, a indústria da construção civil tem oferecido 

soluções mais sustentáveis para o construtor, minimizando o uso de recursos ou 

utilizando materiais reciclados ou de fácil descarte, sem interferir no equilíbrio do 

meio ambiente. O setor da construção civil consome durante todo processo de 

produção, de 14 a 50% dos recursos naturais extraídos do planeta (SJÖSTRÖM 

1996). 

No setor da construção civil, em especial de edificações, a ineficiência em 

alguns processos produtivos e, principalmente, o seu tamanho, fazem com que a 

sua geração de resíduos seja mais expressiva. A quantidade total de material que é 

necessária para a produção de 1m² de edifício, não é difícil superar-se a cifra de 

1.000 kg, pode-se dizer que, em 1m² de construção tem-se algo próximo a uma 

tonelada de materiais (SOUZA, 2005). 

O setor da construção civil é um dos grandes causadores do impacto 

ambiental. Assim o incentivo ao reaproveitamento dos resíduos sólidos viabiliza a 

arte da sustentabilidade. Os resíduos sólidos causam grande preocupação, uma vez 

que o volume gerado traz como consequência uma série de problemas, incluindo 

custos elevados para a sua correta destinação pelas administrações municipais 

(MOREIRA, 2010). 

Em relação à geração de entulho, a Figura 1 mostra a geração de resíduos 

sólidos nas principais capitais brasileiras, sendo composta pela extração de 
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matérias-primas naturais e a produção de materiais de construção. O fato descrito 

demonstra que o setor da construção civil, abrangendo os itens de: construção, 

manutenção, reforma e demolição seja o responsável por uma série de impactos 

ambientais. Dentre estes, os principais impactos encontrados estão os de ordens 

sanitárias e ambientais, que se relacionam aos resíduos sólidos da construção civil, 

estão àqueles associados às deposições irregulares, uma conjunção de efeitos 

deteriorantes do ambiente local. 

   
Figura 1 - Geração de entulhos – Quantidades geradas pelas principais cidades brasileiras 

 

    Fonte: Adaptado de ROTH 2008. 

 

Um estudo realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do 

Estado de São Paulo (SINDUSCON-SP) mostrou que a falta de efetividade ou a 

inexistência de políticas públicas que orientem e disciplinem a destinação dos 

resíduos da construção civil no meio urbano necessitam de maior ênfase. 

O descompromisso dos geradores no manejo e, principalmente, na 

destinação dos resíduos, tem como consequência os impactos ambientais, como: a 

degradação das áreas de manancial e de proteção permanente; a proliferação de 

agentes transmissores de doença; o assoreamento de rios e córregos; a obstrução 

dos sistemas de drenagem, tais como: “piscinões”, galerias, sarjeta; a ocupação de 

vias e logradouros públicos por resíduos, com prejuízo à circulação de pessoas e 
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veículos; a degradação da paisagem urbana; além da existência e acúmulo de 

resíduos que podem gerar risco por sua periculosidade (SINDUSCON, 2005). 

A cidade de Curitiba, em 2010, estima que gerou de RCC em torno de 

1.840 m³, cerca de 2400 toneladas por dia, correspondente à aproximadamente 65% 

do montante de resíduo gerado no município (CURITIBA, 2010). 

O manual da Gestão Ambiental de Resíduos da Construção Civil do Sindicato 

da Construção Civil do Estado de São Paulo apresenta dados de consumo de 

materiais (cerca de 75%) pela construção civil que provêm de eventos informais 

(obras de construção, reformas e demolições, geralmente realizadas pelos próprios 

usuários dos imóveis) (SINDUSCON, 2005). 

O poder público municipal deve exercer um papel fundamental para disciplinar 

o fluxo dos resíduos, utilizando instrumentos para regular especialmente a geração 

de resíduos provenientes dos eventos informais (SINDUSCON, 2005).  

Segundo Pinto (1999), nos processos construtivos convencionais no Brasil, a 

perda de materiais como o cimento é de 33%, areia em 39%, a cal 102%, os blocos 

e tijolos 13% e o aço de 26%, devido à falta de planejamento em todo processo 

construtivo, passando pelo projeto, compra do material, aplicação, treinamento dos 

funcionários e o destino dos resíduos que não são utilizados na construção civil. 

 

2.1 CONCEITOS DE RESÍDUOS  

 

Durante muito tempo, a visão de que todo o tipo de resíduos são produtos 

que não servem mais para o uso e merecem ser descartados, tem sido 

predominante. Com o desenvolvimento de novas tecnologias e a cobrança maior do 

poder público com o aumento da fiscalização, há existência de leis mais rígidas 

quanto aos processos construtivos impondo ao gerador uma série de exigências.  

O cidadão tem um papel fundamental na destinação dos produtos que 

consome e que devem ser descartados de forma correta. Os resíduos devem ser 

destinados a locais corretos onde são segregados, tratados para serem reutilizados 

e, após, destinados a aterros sanitários para não prejudicarem o meio ambiente. 

A mudança desse paradigma, no uso e destino dos resíduos oriundos de 

processos construtivos, fez com que fossem propostas mudanças nos métodos de 

construção de alvenaria, madeira ou estruturas pré-fabricadas de quaisquer tipos de 

edificações. 
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Na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 307/02 

define-se impacto ambiental no seu artigo 2º, inciso I, Resíduos da construção civil: 

são os provenientes de construções, reformas, reparos, ampliações e demolições de 

obras de construção civil, os resultantes da preparação, 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 (BRASIL,  2002). 

Todo resíduo que é produzido durante o processo de construção, reforma ou 

ampliação deve ser previsto anteriormente, evitando-se que gere um passivo 

ambiental no descarte incorreto em desacordo com a legislação de resíduos sólidos 

vigente. Para que isso não ocorra existem mecanismos de gestão como o plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil, que prevê os possíveis 

problemas na geração dos resíduos, como por exemplo, separação, 

armazenamento, transporte e descarte em local correto. Caso não tenha sido 

previsto anteriormente, pode ser utilizado subsidiariamente outro mecanismo à 

gestão corretiva para se evitar danos maiores ao meio ambiente, como descarte 

incorreto e em locais não autorizados pela legislação. 

Para qualificar o gerenciamento das obras de edificação e evitar o desperdício 

de material de construção existem propostas para prever danos e melhor administrar 

o andamento de todo o processo construtivo, consequentemente temos a gestão 

corretiva, a fiscalização e a formalização das edificações de pequeno porte. A seguir 

estes temas serão abordados. 

O entulho é considerado como parcela de material não incorporada, ou seja, 

aquela que não é aproveitada ou aplicada no local previsto. Na fase de construção, 

o entulho foi considerado como toda sobra de materiais adquiridos e não usados ao 

longo do processo construtivo, e que ficou sem possibilidade de uso (AGOPYAN, 

2000). 

A Gestão Corretiva se sustenta na existência de áreas com disposições 

irregulares degradando o ambiente urbano e se sustenta enquanto houver a 

disponibilidade de áreas de aterramento nas proximidades das regiões fortemente 

geradoras de RCD (PINTO, 1999).  
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O mercado da construção civil divide-se em formal e informal (obras de 

pequeno porte) que é responsável pela geração de grande parte dos RCD, maior do 

que a construção dita formal (SOUZA, 2005).  

Os RCD, como demais residuos sólidos necessitam ser investigados quanto a 

sua origem, a fim de facilitar a compreensao da dinâmica geradora e com isso 

realizar estudos das carcteristicas qualitativas e quantitativas desses residuos 

(CÓRDOBA 2010). 

Os valores em percentuais da origem do RCD apontam a relevância das 

reformas que originam grandes valores do total dos resíduos gerados durante o 

processo de uma obra de edificação, conforme demonstrado na Figura 2. 

 
Figura 2 - Origem dos Resíduos. 

 

                                                  Fonte: LIMA (2012). 

 

2.2 ASPECTOS LEGAIS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL  

 

A gestão dos Resíduos Sólidos da Construção Civil tem, nos últimos anos, 

recebido grande atenção da Legislação Internacional e Nacional (Federal, Estadual 

e Municipal). A criação de alguns instrumentos jurídicos em todas as esferas do 

Estado tem o intuito de melhorar destinação dos RCC. Tais regramentos definidos 

na lei servem de parâmetros para: produção, transporte, aplicação, separação e 

destinação final dos resíduos produzidos ao longo do processo construtivo. 

Para minimizar os impactos ambientais causados pelos resíduos da 

construção civil, vige a legislação federal específica de âmbito, estadual, municipal e 
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as normas técnicas brasileiras. As políticas públicas foram direcionadas para o 

gerenciamento de RCC que visam impulsionar as empresas construtoras geradoras 

de resíduos a tomarem uma nova postura gerencial. 

O meio empresarial carece de conhecer a legislação que regula os resíduos 

sólidos da construção civil, apresentando-se com pouca familiaridade na cultura do 

uso racional dos recursos naturais e destinação dos resíduos.  

A adoção das medidas previstas na legislação é necessária para criar 

ferramentas gerenciais, levantar dados de pesquisa e divulgá-las adequadamente 

para viabilizar uma mudança no segmento industrial da construção civil. 

Na Figura 3 analisa-se a legislação pertinente ao trato dos resíduos sólidos da 

construção civil, desde a constituição federal; lei federal, estadual e municipal; 

resolução federal, estadual e municipal e as normas internacionais e nacionais que 

tratam dos resíduos sólidos da construção civil e a sua hierarquia, de acordo com as 

diferentes esferas do poder União, Estados e Município. 

 

Figura 3 - Demonstrativo da Hierarquia das Leis Ambientais. 
 

 

                                      Fonte: O Autor (2014). 

No âmbito nacional, o texto constitucional define as premissas básicas de 

meio ambiente e a preservação do meio, servindo de base para as demais 



29 
 

legislações que vem abaixo da legislação constitucional, como leis de âmbito federal, 

estadual, municipal, normas e resoluções de órgãos ligados ao meio ambiente. 

A previsão legal vem com a Constituição Federal que prevê inicialmente no 

artigo 225, a preservação do meio ambiente para as futuras gerações e também o 

uso sustentável dos recursos provenientes da natureza, essa norma genérica de 

respaldar as demais normas ambientais no nosso país (BRASIL, 1988).  

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 

A legislação de âmbito federal traz para o meio ambiente o complemento de 

que a legislação constitucional, alertando a uma maior descrição do fato a ser 

resguardado pela norma, que se tenha relevância com os Resíduos da Construção e 

Demolição e, estes, possam ser protegidos no desenvolvimento do software.  

A lei nº 9.605/98, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, dispõe sobre as 

sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, no seu artigo 54, V, prevê penalidades para a disposição final de resíduos 

em desacordo com a legislação (BRASIL, 1998). 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem 
ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: 

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 
detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou regulamentos (BRASIL, 1998): 

No Estatuto das Cidades, Lei n° 10.257/01, regula os empreendimentos 

imobiliários, a ocupação do solo e o impacto na vizinhança, auxiliando na diminuição 

da produção de resíduos da construção civil quando for regulada a ocupação das 

cidades por empreendimentos que causem impacto no local onde está sendo 

inserido.  

 
Art. 36 Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou 
públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio 
de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de 
construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público 
municipal (BRASIL, 2001). 
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A Lei Federal n° 11.455/07 institui a Política Nacional de Saneamento Básico, 

estabelece padrão para os serviços públicos, como acesso ao sistema, 

abastecimento, políticas urbanas e sustentabilidade, tais requisitos são observados 

no processo construtivo. 

 
Art. 2° Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com 
base nos seguintes princípios fundamentais: 
I - universalização do acesso; 
II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 
propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e 
maximizando a eficácia das ações e resultados; 
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde 
pública e à proteção do meio ambiente; 
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e 
de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da 
vida e do patrimônio público e privado; 
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 
peculiaridades locais e regionais; 
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social 
voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento 
básico seja fator determinante; 
VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 
IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 
processos decisórios institucionalizados; 
X - controle social; 
XI - segurança, qualidade e regularidade; 
XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos 
recursos hídricos. 
XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água 
(BRASIL, 2007).  

 

Entende-se por saneamento básico no artigo 3° da Lei de Saneamento, 

auxiliando nos parâmetros da construção de estruturas para melhorar o padrão do 

saneamento no Brasil.  

 
Art. 3° Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações 
operacionais de: 
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição; 
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio ambiente; 
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
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tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas; 
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 
vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 
nas áreas urbanas; 
II - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por 
convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 
241 da Constituição Federal; 
III - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os 
domicílios ocupados ao saneamento básico; 
IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem 
à sociedade informações, representações técnicas e participações nos 
processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 
relacionados aos serviços públicos de saneamento básico; 
VI - prestação regionalizada: aquela em que um único prestador atende a 2 
(dois) ou mais titulares; 
VII - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a 
universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para 
populações e localidades de baixa renda; 
VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, 
núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2007). 
 

Em relação aos resíduos da construção civil, os instrumentos legais são mais 

objetivos e específicos como a Lei n°12.305/2010 que trata do plano nacional de 

gerenciamento de resíduos impondo uma série de regras e limites, de acordo com a 

classificação. 

 
Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte 
classificação:  
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes 
da preparação e escavação de terrenos para obras civis (BRASIL, 2010).  
 

É dever do Estado elaborar um plano estadual de gerenciamento de resíduos 

da construção civil para se ter acesso aos recursos da União. 

 
Art. 16.  A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos 
previstos por esta Lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos 
da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 
relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por 
incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento 
para tal finalidade. 
§ 3º Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, as 
microrregiões instituídas conforme previsto no § 1

o
 abrangem atividades de 

coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de construção civil, de 
serviços de transporte, de serviços de saúde, agrossilvopastoris ou outros 
resíduos, de acordo com as peculiaridades microrregionais (BRASIL, 2010).  

 
No artigo 20, a Lei de Resíduos Sólidos obriga as empresas da construção 

civil a elaborar o gerenciamento de resíduos sólidos. 
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Art. 20.  Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos:  
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama (BRASIL, 2010). 

 
No âmbito estadual, o Estado do Paraná foi o objeto do estudo que conta com 

Legislação Estadual de Resíduos Sólidos na Lei nº 12.493/99, que estabelece 

princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final 

dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visa o controle da poluição, 

contaminação e a minimização de seus impactos ambientais (PARANÁ, 1999). 

 

Art. 1º. Ficam estabelecidos, na forma desta lei, princípios, procedimentos, 
normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, 
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da 
contaminação e a minimização de seus impactos ambientais (PARANÁ, 
1999). 
 

Cabe aos gestores municipais estabelecer políticas municipais para os 

resíduos produzidos na construção civil, incluindo sistemas e pontos de coleta. Aos 

construtores, cabe a implantação de planos de gerenciamento de resíduos para 

cada empreendimento, pois há a carência de uma melhor fiscalização e, também, de 

um maior número de empresas que atuem na área de gerenciamento de resíduos da 

construção civil.  

A legislação municipal delimita melhor o tema a ser descrito na lei, 

estipulando parâmetros de como a localidade trata a norma que só pode ser mais 

restritiva em relação a normas estaduais ou federais.  

O Decreto nº 1.120/97 Regulamenta o Transporte e Disposição de Resíduos 

de Construção Civil e dá outras providências. 

 
Art. 1º. Todas as empresas que operam com transporte de resíduos da 
construção civil (caliça/entulhos) e escavações (terra) no município de 
Curitiba deverão cadastrar-se à Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
(CURITIBA, 1997). 

 

O Decreto n° 1068/04 instituiu o regulamento do Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil do Município de Curitiba e, em 

consonância com o Decreto Municipal 983/04, estabelece que o Município realize a 

coleta de até 0,5 m3 de resíduos da construção civil das Classes A e C.  
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O pequeno gerador deve solicitar a coleta através de uma central no 

município e a coleta será executada pelas empresas que coletam os resíduos 

vegetais e mobiliários inservíveis.  

Os empreendimentos de obras que excedam 600 m2 de área construída ou 

demolição com área acima 100 m2 deverão apresentar o Projeto de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil, o qual deverá ser aprovado por ocasião da 

obtenção do licenciamento ambiental da obra ou da obtenção do alvará de 

construção, reforma e ampliação ou demolição (CURITIBA, 2010). 

Decreto nº 609/08 Regulamenta o modelo de Manifesto de Transporte de 

Resíduos do município de Curitiba de fundamental importância na fiscalização e 

monitoramento do transporte de resíduos da obra para o local de destino dos 

resíduos da construção e demolição (CURITIBA, 2008). 

A resolução CONAMA nº 307 exige do poder público municipal a elaboração 

de leis, decretos, portarias e outros instrumentos legais como parte da construção da 

política pública que discipline a destinação dos resíduos da construção civil. 

A resolução n° 307 do CONAMA traz classificações dos tipos de resíduos da 

construção civil e prevê o modo de destinar de forma correta (BRASIL 2002). Os 

parâmetros legais foram mais usados como parâmetros na criação do software, de 

acordo com a Resolução CONAMA nº 307, que define, classifica e estabelece os 

possíveis destinos finais dos resíduos da construção e demolição, além de atribuir 

em responsabilidades para o poder público municipal e, também, para os geradores 

de resíduos no que se refere à sua destinação. 

 

Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito 
desta Resolução, da seguinte forma: 
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, meio-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 gesso; (redação 
dada pela Resolução n° 431/11). 
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem ou recuperação; (redação dada pela Resolução n° 431/11). 
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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 outros produtos nocivos à 
saúde (redação dada pela Resolução n° 348/04) (BRASIL, 2002a). 
 

As normas técnicas integram as políticas públicas e representam um 

importante instrumento para definir a responsabilidade dos agentes públicos e dos 

geradores de resíduos, com o intuito de melhorar o gerenciamento das substâncias 

em áreas específicas, para as quais foram preparadas as normas técnicas citadas 

sequencialmente. 

No âmbito internacional temos normatizações que estabelecem parâmetros 

organizacionais como a International Organization for Standardization – ISO. 

A ISO14000 trata de um conjunto de normas que definem parâmetros e 

diretrizes à gestão ambiental para as empresas tanto privadas quanto públicas. As 

normas foram criadas para reduzir o impacto provocado pelas empresas ao meio 

ambiente, como poluição ou danos ambientais através de seus processos de 

produção.  

As Normas Brasileiras relacionadas à construção civil no que tange a 

resíduos trazem regramentos e possibilidades para o gerador do resíduo, como o 

recebimento do resíduo para triagem, disposição de resíduos classe A, 

transformação de resíduos classe A em agregados reciclados, o uso em 

pavimentação dos resíduos e reciclagem de resíduos da construção civil. No Quadro 

1 são apresentadas as normas em questão que são fundamentais ao gerenciamento 

dos resíduos da construção e demolição. Estas normas foram utilizadas como base 

para o desenvolvimento do software, dando respaldo legal ao classificar e definir os 

tipos de resíduos da construção civil. 

O Quadro 2 apresenta questões pertinentes a NBR 10004:1987. Neste 

quadro pode ser observada a definição dos resíduos perigosos ou não (perigosos de 

acordo com a sua classe). 

A norma da ABNT NBR 10004:2004 classifica os resíduos sólidos para 

subsídio ao gerenciamento de resíduos sólidos, esta norma classifica os resíduos 

sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para 

que possam ser gerenciados adequadamente. 

Outra norma, a NBR 15113:2004 fixa os requisitos para o projeto, a 

implantação e a operação dos aterros de resíduos da construção civil classe A. Os 
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materiais devem ser separados e reservados, possibilitando o uso futuro ou a 

disposição destes materiais, com vistas à futura utilização da área. 

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) é 

um instrumento do Governo Federal que tem como intuito cumprir os compromissos 

firmados pelo Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul (Conferência do 

Habitat II/1996). 

Quadro 1 - Normas Regradoras relacionadas às oportunidades para valorização dos RCC. 
 

Norma Definição  Descrição Aspectos  

NBR 
15.112:2004 

Resíduos da 
Construção civil e 
volumosos – Áreas 
de transbordo e 
triagem – Diretrizes 
para projeto, 
implantação e 
operação. 

Possibilitam o recebimento dos resíduos 
para posterior triagem e valorização. Têm 
importante papel na logística da destinação 
dos resíduos e poderão, se licenciados 
para esta finalidade, processar resíduos 
para valorização e aproveitamento. 

Manejo 
urbano dos 
resíduos da 
construção 
civil 

NBR 
15.113:2004 

Resíduos sólidos da 
Construção civil e 
resíduos inertes – 
Aterros – Diretrizes 
para projeto, 
implantação e 
operação. 

Solução adequada para disposição dos 
resíduos classe A, de acordo com a 
Resolução CONAMA nº 307, considerando 
critérios para reservação dos materiais 
para uso futuro ou disposição adequada ao 
aproveitamento posterior da área. 

Manejo 
urbano dos 
resíduos da 
construção 
civil 

NBR 
15.114:2004 

Resíduos sólidos da 
Construção civil – 
Áreas de reciclagem 
– Diretrizes para 
projeto, implantação 
e operação. 

Possibilitam a transformação dos resíduos 
da construção classe A em agregados 
reciclados destinados à reinserção na 
atividade da construção. 
O exercício das responsabilidades pelo 
conjunto de agentes envolvidos na 
geração, destinação, fiscalização e 
controle institucional sobre os geradores e 
transportadores de resíduos está 
relacionado à possibilidade da triagem e 
valorização dos resíduos que, por sua vez, 
será viável à medida que haja 
especificação técnica para o uso de 
agregados reciclados pela atividade da 
construção. As normas técnicas que 
estabelecem as condições para o uso 
destes agregados 

Manejo 
urbano dos 
resíduos da 
construção 
civil 

NBR 
15.115:2004 

Agregados reciclados 
de resíduos sólidos 
da construção civil – 
Execução de 
camadas de 
pavimentação – 
Procedimentos 

- Uso dos 
agregados 
reciclados 

NBR 
15.116:2004 

Agregados reciclados 
de resíduos sólidos 
da construção civil – 
Execução de 
camadas de 
pavimentação – 
Procedimentos 

- Uso dos 
agregados 
reciclados 
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Fonte: adaptado da ABNT 2004. 

O setor da construção civil depara-se com duas questões principais: a 

melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva, envolvendo um 

conjunto de ações, sendo como principais a avaliação da conformidade de empresas 

de serviços e obras, melhoria da qualidade de materiais, formação e requalificação 

de mão-de-obra, normalização técnica, capacitação de laboratórios, avaliação de 

tecnologias inovadoras, informação ao consumidor e promoção da comunicação 

entre os setores envolvidos (PBQP-H, 2014). 

 
Quadro 2 - Normas regradoras relacionadas ABNT NBR 10004: 2004. 

 

Resíduos  Classe Definição  Subclasse 

Perigosos 
 

Classe I Aqueles que 
apresentam 
periculosidade, 
conforme definição 
em uma das 
características 
descritas. 

Não Possui 

Não  
Perigosos  
 

Classe II  Os códigos para 
alguns resíduos desta 
classe encontram-se 
no anexo H. 

 

A – Não inertes e resíduos: podem ter 
propriedades, tais como: biodegradabilidade, 
combustibilidade ou solubilidade em água. 

 

Não  
Perigosos 
 

Classe II  Os códigos para 
alguns resíduos desta 
classe encontram-se 
no anexo H. 
 

B – Inertes: quaisquer resíduos que, quando 
amostrados de uma forma representativa, 
segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um 
contato dinâmico e estático com água destilada ou 
desionizada, à temperatura ambiente. 

Fonte: adaptado da ABNT 2004. 

A discussão ambiental ganhou mais importância na década de 1990, porém já 

teve início desde a década de 1970 e, com o passar do tempo, foi ganhando 

importância como a sustentabilidade, uma expressão dominante no debate que 

envolve questões relacionadas com o meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável. 

Nas conferências internacionais produzidas pela Organização das Nações 

Unidas iniciou-se um período de discussão sobre a sustentabilidade desde a 

Conferência Rio 92, e debateu-se sobre temas relacionados ao meio ambiente e ao 

desenvolvimento sustentável. 

O desenvolvimento sustentável é um processo participativo que integra 

aspectos econômicos, ambientais, culturais, políticos, legais, sociais e técnicos, do 

ponto de vista coletivo ou individual (GONZALEZ, 2005).  
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Para o setor da construção civil o uso de práticas sustentáveis é importante 

para minimizar o desperdício e ou uso de recursos no processo construtivo, sendo 

assim temos disponibilizadas tecnologias e certificações já testadas, 

comprovadamente eficientes para todo o processo construtivo, que são: o Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method (Reino Unido), Hong 

Kong Building Environmental Assessment Method (Hong Kong) e Leadership in 

Energy & Environmental Design (Estados Unidos).  

No caso do Brasil, as medidas que levariam a condições de vida mais 

sustentáveis estão sistematizadas e documentadas apenas no plano teórico, como é 

o caso da agenda 21 brasileira.  

O crescimento econômico é necessário, porém não suficiente para garantir o 

desenvolvimento, devendo se submeter às regras de uma distribuição social 

equitativa e ao aspecto ecológico.  

Não é possível continuar com o modelo de crescimento baseado na utilização 

de grandes quantidades de recursos naturais, sendo necessário mudar o uso dos 

recursos naturais de forma mais eficaz e recorrer a produtos oriundos de reciclagem 

ou processos de obtenção mais limpos.  

No Brasil, a primeira ênfase comercial na reciclagem de RCC foi a instalação 

de máquinas argamassadeiras, em canteiros de obras, para triturar os resíduos 

minerais na própria obra, ocorrendo entre as décadas de 80 e 90 (MIRANDA 2005). 

A gestão dos resíduos sólidos da construção civil passa por cuidados com a 

sustentabilidade ambiental social, utilizando modelos que possibilitam a redução dos 

resíduos gerados pela população e, também, a reutilização do material e, por fim, a 

reciclagem que tenha a chance de servir de matéria-prima para a indústria, 

consequentemente diminuindo o desperdício e gerando renda. 

Falar em sustentabilidade ambiental na construção civil envolve uma série de 

questionamentos como as escolhas de materiais menos agressivos ao meio 

ambiente, assim como de um gerenciamento de obra mais eficaz, sem desperdícios. 

Deve ser avaliado, entre outros aspectos, um bom comportamento térmico-passivo, 

uma boa durabilidade, conforto acústico, lumínico, entre outras características. 

Assim, a construção sustentável engloba soluções para todas as fases, mesmo nas 

etapas anteriores ao projeto (na concepção), além da execução e do uso e 

operação. As soluções sempre devem englobar economia de recursos e diminuição 

do impacto no seu entorno (BIGOLIN, 2013).  
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2.3 CLASSIFICAÇÃO, SEPARAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E QUANTIFICAÇÃO 

DOS RCC  

Na Resolução 307 do CONAMA os resíduos são divididos por classe, 

especificando-se cada tipo de resíduo conforme as informações do Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Tipo de Resíduos da Construção Civil. 

TIPO DE 
RESÍDUO 

EXEMPLOS 

A Concreto, argamassas e solos - podem ser reutilizados na forma de agregados. 

B Restos de madeira, metal, plástico e papel, papelão, vidro, gesso - podem ser 
reutilizados no próprio canteiro de obra ou encaminhados para reciclagem. 

C Resíduos sem tecnologia para reciclagem, lã de vidro.  

D Resíduos perigosos, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles 
contaminados oriundos de obras em clínicas radiológicas, hospitais, instalações 
industriais. 

Fonte: Adaptado (CONAMA, 2002). 

 

 

Para validar a classificação dos resíduos o gestor da obra deve evitar que a 

contaminação se instale e garantir que cada tipo de resíduo tenha a destinação em 

conformidade com a legislação. 

Os resíduos no canteiro de obra devem ser acondicionados em caçambas ou 

baias devidamente identificadas de modo a evitar a mistura de resíduos de classes 

diferentes. 

Após a caracterização dos resíduos por classe, conforme resolução do 

CONAMA nº 307, deve haver a quantificação dos RCCs gerados. A separação dos 

resíduos no canteiro de obras é importante para que o resíduo seja encaminhado ao 

local correto de destino. Empresas devidamente autorizadas deverão realizar o 

encargo, pois transportam os resíduos até os locais finais, em conformidade com as 

necessidades legais. 

No que diz respeito às etapas do conteúdo do Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos da Construção Civil – PGRCC de Curitiba-PR deve-se contemplar as 

etapas sequenciais constantes na Figura 4. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Argamassa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Canteiro_de_obra&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solvente
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo
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Figura 4 - Etapas do PGRCC a ser elaborado pela empresa privada 
 

 

                                    Fonte: Adaptado de SINDUSCON-CE (2011). 

 

2.4 TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 

 

De acordo com a Lei Municipal de Curitiba n° 9.830, que dispõe sobre a 

diretriz para o transporte de resíduos, a lei impõe que estes devem ser efetuados em 

caçambas, acompanhados por um Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR). 

O transporte dos Resíduos da Construção Civil e Demolição devem atender 

aos parâmetros legais quanto ao acondicionamento e ao destino, obedecendo aos 

princípios ambientais. Cita-se o princípio da rastreabilidade, que permite ao gerador 

do resíduo controlar todo o trajeto percorrido pelo transportador até o destino correto 

para cada tipo de resíduo em usinas de reciclagem ou em aterros autorizados, 

conforme a legislação. 

A adequada destinação dos RCC para locais definidos pela legislação citada 

busca evitar a produção de resíduos dispostos em locais inadequados. Em 

consequência, auxilia a gestão de todo o processo construtivo, de acordo com o 

exposto no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Destinação de Resíduos da Construção Civil. 
 

CLASSE DESTINAÇÂO – art. 10 Resolução CONAMA 307  

A Deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados; ou encaminhados a 
áreas de aterro de resíduos da construção civil, onde deverão ser dispostos de modo 
a permitir sua posterior reciclagem, ou a futura utilização, para outros fins, da área 
aterrada. 

B Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

C Deverão ser armazenados, transportados e receber destinação adequada, em 
conformidade com as normas técnicas específicas. 

D Deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e receber destinação 
adequada, em conformidade com a legislação e as normas técnicas específicas. 

Fonte: Adaptado (BRASIL, 2002). 

 

3.5 PANORAMAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A reciclagem de resíduo de construção e demolição vem da Antiguidade, sendo 

que recentemente foi empregada na reconstrução da Europa após a segunda guerra 

mundial e atualmente é amplamente praticada na Europa, especialmente na 

Holanda. Os autores também afirmam que a massa de resíduos de construção 

gerada nas cidades é igual ou maior que a massa de resíduos domiciliar (JOHN e 

AGOPYAN, 2000).  

A reciclagem é tão antiga quanto o próprio homem como conhecemos hoje há 

registros de utilização de alvenaria britada na produção de concreto pelos Romanos. 

Os Fenícios, 700 anos antes desta era, também lançaram mão do uso de reciclados 

em camadas de pavimentos, de acordo com a mesma fonte (SCHULZ e 

HENDRICKS, 1992). 

Na idade moderna foi empregada a idéia de que levar os RCD para bem longe 

dos grandes centros urbanos resolveria o problema desse tipo de resíduo, pois 

neste período predominava a crença de inesgotabilidade dos materiais.  

No século vinte, o marco de mudança desta concepção é a segunda guerra 

mundial. A Inglaterra e, posteriormente, a Alemanha, geraram após a guerra 

enormes quantidades de entulhos, em consequência de maciços bombardeios. A 

falta de dinheiro e o elevado volume de entulhos no local onde deveriam ser 

reconstruídas as cidades levaram ao desenvolvimento de técnicas de reciclagem.  

A Alemanha, por exemplo, apresentava um volume estimado de 400 a 600 

milhões de metros cúbicos de entulhos, segundo Leite (2001). Passados 10 anos do 
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término da segunda grande guerra, em 1955, as usinas de reciclagem ainda 

trabalhavam, tendo processado pouco mais de 85% do volume existente (LEVY, 

1997). 

Somente em 1960, que finalmente todo o volume foi processado. Grande parte 

foi reciclada em tijolos, e se transformou em 175.000 unidades habitacionais 

(LEVY,1994). 

Em decorrência da segunda guerra mundial a Alemanha se tornou um dos 

precursores do uso de resíduos de construção civil (MARINHO, 2011). Com o passar 

dos anos houve redução da reciclagem dos resíduos da construção civil na 

Alemanha, onde se iniciou o trabalho de reciclagem, só sendo reiniciada com a 

reunificação das Alemanhas Oriental e Ocidental. Na ocasião, 43 milhões de 

toneladas foram recicladas, quase 35% do volume total existente, e a demolição 

seletiva e a desconstrução foram incentivadas. Em 1995, 60% já estavam sendo 

reciclado, tornando-se o único país a desenvolver um projeto de construção de um 

prédio utilizando 100% de material reciclado (LEITE, 2001). 

Há notícias do uso de blocos de concreto britados como agregado para novos 

produtos de concreto em torno de 1860 na Alemanha e os primeiros estudos 

sistemáticos sobre as características dos agregados reciclados têm início neste 

mesmo país, em 1928 (PINTO, 1999).  

Até 1996 a Alemanha já possuía 220 centrais de reciclagem de resíduos de 

construção e demolição (QUEBAUND, 1996)  

O volume de RCC gerado em todo o mundo é alarmante, no ano de 1996 a 

atuação de alguns países na aplicação prática dos RCD, que ultrapassava a marca 

dos 40% reciclados. Abaixo no quadro 5, é apresentado um resumo das atividades 

em alguns países que efetivamente estão tratando este assunto com 

profissionalismo (QUEBAUD, 1996 apud  LEITE, 2001 ). 

Nos Estados Unidos no final da década de 60 o país já dispunha de política 

específica para resíduos, chamada de Resource Conservation and Recovering Act 

(RCRA) (JOHN; AGOPYAN, 2000). Após no ano de 1982, as normas ASTM C33: 

1982 e ASTM C125:1979 criam condições para o reuso de resíduos de construção e 

demolição em pavimentos e concretos (AFFONSO, 2005).  
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Quadro 5 - Quantidade de usinas de RCD na Europa. 
 

USINAS DE RECICLAGEM 

PAÍS QUANTIDADE (Ton.) 

ALEMANHA 220 

REINO UNIDO 120 

PAÍSES BAIXOS 70 

BÉLGICA 60 

FRANÇA 50 

ITÁLIA 43 

DINAMARCA 20 

                       Fonte: QUEBAUD 1996 

 

Os relatórios da EPA – Agência de Proteção Ambiental dos EUA apresentam 

enfoques diversificados: em 1986 foi estimada a geração anual de 31,5 milhões de 

toneladas de RCD nos EUA, já os relatórios de 1988, 1990 e 1992 não fazem 

referência aos RCD (THE SOLID WASTE ASSOCIATION OF NORTH AMERICA - 

SWANA, 1993), suscitando em especialistas opiniões de que a Agência não 

considerava tais resíduos como parte dos RSU, sendo que os RCD só voltaram a 

ser analisados no relatório de 1996, traçando-se uma estimativa de geração nacional 

de 136 milhões de toneladas, que provocou reações (DONAVAN, 1991).  

No período de 1986 a 1996 nos EUA, houve um incremento de 430% na 

geração de RCD (DONOVAN, 1991 apud PINTO, 1999). No Japão em 1990, foram 

gerados 25,4 milhões de toneladas de RCD, sendo que, 48% deste total foi 

reutilizado ou reciclado, parte destes agregados reciclados foi usado para aterrar 

grandes áreas no mar, conquistando extensas áreas para uso urbano (QUEBAUD, 

1996 apud LEITE, 2001).  

Para se chegar a esta marca, no entanto, desde 1977 este País dispõe de 

normas técnicas para o uso de agregados e de concretos reciclados, inclusive 

classificando-os pela densidade, para emprego em concreto, bases, etc. Hoje, cerca 

de 2/3 de todo o volume gerado é reciclado (LEITE, 2001).  

No ano de 1992 foram produzidos no Japão 86 milhões de toneladas de 

resíduos de construção, sendo que 19 milhões de toneladas, ou seja, 34% dos 

resíduos, tratavam-se de resíduos de concreto, correspondente a 3,5% do total da 

produção anual de concreto, igual a 540 milhões de toneladas. Os autores 



43 
 

esclarecem que grande parte dos resíduos de concreto foram utilizados para leito e 

subleito de rodovias e, além disso, demonstram preocupação com o futuro, com 

relação à depredação de pedreiras de agregados naturais, o aumento do custo de 

aterros para disposição do material e a proteção do meio ambiente. Os autores 

previram para um futuro próximo o aumento no consumo de concreto, aumentando 

também a quantidade de resíduos, seguindo a mesma proporção (UCHIKAWA ;  

HANEHARA, 1996).  

Na construção civil, em obras de edificação, podem ser utilizados diferentes 

métodos construtivos que variam de acordo com cada país. O Brasil utiliza em 

grande parte do seu processo de construção, blocos cerâmicos de argila que trazem 

mais conforto, segurança e por apresentar um custo menor de produção. 

Antigamente utilizava-se a madeira na construção de casas devido à dificuldade de 

encontrarem-se outros materiais. 

A reciclagem de resíduos de construção e demolição provém dos anos 1960, 

1970 e 1980 quando, no Rio de Janeiro, várias empresas atuavam demolindo 

residências e prédios do chamado Rio antigo, como a Rio Novo Demolições Ltda., e 

conseguiram com isso criar mão de obra capaz de aproveitar os materiais 

provenientes da demolição, como telhas, madeiramento do telhado, portas, janelas, 

assoalhos, acabamentos, cerâmicas antigas e tijolos, que eram então vendidos e 

geravam a principal fonte de renda das empresas, que cobravam valores pequenos 

pelo serviço de demolição e, como grande parte do material demolido nesse período 

no Rio de Janeiro foi reutilizado em novas construções, subentende-se que esses 

profissionais iniciaram a escola da reciclagem no país (AFFONSO, 2005).  

Com o incremento do consumo decorrente da intensa industrialização e do 

crescimento populacional, que teve um incremento acelerado, passando de 15% 

para 50% desde o início do século 20, os resíduos se transformaram em graves 

problemas urbanos, principalmente a partir dos anos 80 (MARINHO, 2011) 

O RCD, se bem manejado, pode constituir-se em um produto com valor 

agregado com possibilidades de uso em diversas áreas como na construção civil, na 

fabricação de pré-moldados (blocos, briquetes, meio-fio e outros) ou utilizado na 

pavimentação ou contenção de encostas. Assim, a reciclagem desses resíduos tem-

se tornado uma alternativa econômica e ambientalmente viável, também dado 

origem a diversas usinas de reciclagem de RCD, instalados em alguns municípios 

brasileiros, que separam o resíduo denominado classe A e moem este resíduo em 
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diversas granulometrias. O material produzido nessas usinas é um agregado 

denominado RCD reciclado. Como esse material é constituído basicamente de areia, 

cimento, cal e argila (cerâmica), dentre outros, tem similaridade com o solo e possui, 

em princípio, possibilidade de disposição no solo sem danos ou alterações 

significativas na sua função (LASSO, 2011). 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais, os Resíduos de Construção e Demolição (RCD), mostra que os 

municípios brasileiros coletaram mais de 35 milhões de toneladas de RCD em 2012, 

o que implica no aumento de 5,3%, conforme se observa na Figura 5. Esta situação, 

também observada em anos anteriores, exige atenção especial quanto ao destino 

final dado aos RCD, visto que a quantidade total desses resíduos é ainda maior, 

uma vez que os municípios, via de regra, coletam apenas os resíduos lançados nos 

logradouros públicos (ABRELPE, 2012). 

Tal situação exige uma atenção sobre a forma na qual estão sendo 

destinados os Resíduos da Construção e Demolição. Os municípios não possuem 

locais adequados para a disposição dos RCD, que ano após ano tem aumentado 

gerando um grande passivo ambiental. A região sul também teve aumento na 

quantidade de RCD, para 4.771 toneladas, acompanhando a média nacional. 

 
Figura 5 - Gráfico dos Resíduos da Construção e Demolição no Brasil. 

 

 

Fonte: ABRELPE (2012). 

Em geral os municípios coletam os resíduos de construção civil e demolição 

(RCD) de obras sob sua responsabilidade e os lançados em logradouros públicos, 

mesmo não representando o total de RCD gerado nos municípios. 
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A comparação entre os dados de RCD em 2013 e 2012 resulta na constatação 

de um aumento de mais de 4,6% na quantidade coletada. 

No quadro 6, fica demonstrado a quantidade de RCD coletados por região 

Brasileira e o total, de acordo com os índices referentes ao ano de 2013 e 2012 do 

total da população dos municípios. 

 
Quadro 6 - Quantidade total de RCD Coletados pelos municípios no Brasil e por Região. 

 

 2012 2013 

REGIÃO RCD 

Coletados 

(t/dia) 

Índice 

(kg/hab./dia) 

População 

Total (hab.) 

RCD 

Coletados 

(t/dia) 

Índice 

(kg/hab./dia) 

NORTE 4.095 0,250 17.013.559 4.280 0,252 

NORDESTE 20.932 0,388 55.794.707 22.162 0,397 

CENTRO-

OESTE 

12.829 0,889 14.993.191 13.439 0,896 

SUDESTE 59.100 0,725 84.465.570 61.489 0,728 

SUL 15.292 0,551 28.795.762 16.067 0,558 

BRASIL 112.248 0,579 201.062.789 117.435 0,584 

Fonte: Adaptado ABRELPE 2013 

 

A importância do setor da construção civil é da ordem de 64,7%, conforme 

apresentado na Figura 6, o que demonstra a relevância da composição da cadeia 

produtiva da construção civil em percentual no PIB, em relação às demais áreas da 

economia, como por exemplo, serviços e comércio de materiais. Constata-se através 

desses indicativos a grande participação do setor da construção civil na geração de 

empregos e renda. 

O panorama das usinas de reciclagem da fração classe A no Brasil, até o ano 

de 2002, o país contava com 16 usinas, possuindo uma taxa de crescimento mais 

reduzida (até três usinas inauguradas por ano). Após a publicação da resolução 

CONAMA 307 e o exemplo de gestão pública bem-sucedida de Belo Horizonte, essa 

taxa de crescimento aumentou (de três a nove usinas instaladas por ano). 

Atualmente, já podem ser citadas pelo menos 47 usinas de reciclagem, sendo 24 

públicas (51% do total) e 23 privadas (49% restante). Das 36 usinas que estão em 

operação ou em instalação, 15 (42%) são públicas e 21 (58%) são privadas. Sabe-

se que, das usinas públicas de reciclagem dos resíduos da Classe A, ao menos dez 
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estão situadas em cidades que possuem plano de gerenciamento de RCD 

(MIRANDA, 2009).  

 

Figura 6 - Composição da cadeia produtiva da construção civil em % do PIB. 
 

 

                            Fonte: CBIC (2014). 

 

A indústria da construção civil tem importante papel no processo de 

crescimento e redução do emprego, dada a sua capacidade de rapidamente 

absorver, gerar vagas diretas e indiretas no mercado de trabalho e absorver 

significativo porcentual de mão de obra.  

Essa indústria impacta a economia brasileira de forma bem mais ampla do que 

aquela diretamente visualizada pelas atividades de edificações, de obras de 

engenharia de infraestrutura e de construção autônoma (setor de construção civil 

propriamente dito), pois inclui toda a complexa cadeia de atividades ligadas à 

construção, seja como fornecedoras de insumos industriais ou como prestadoras de 

serviços ao setor. Essa cadeia de atividades é chamada de macrossetor da 

construção civil (SCREMIN, 2007).  

A Tabela 1 apresenta dados em porcentagem das contas nacionais 

trimestrais da economia brasileira de acordo com diferentes áreas da economia do 

segundo trimestre de 2013, e a variação da área da construção civil em relação às 

demais áreas, alternando em relação ao trimestre anterior, ao mesmo trimestre do 

ano anterior e aos quatro trimestres anteriores. 
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Tabela 1- Contas Nacionais Trimestrais – 2º Trimestre/2013. 

Contas Nacionais Trimestrais - 2º Trimestre/2013

Agropecuária 3,9 13,0 7,4

Indústria 2,0 2,8 0,1

                 Construção Civil 3,8 4,0 0,9

Serviços 0,8 2,4 1,9

Valor adicionado a preços básicos 1,5 3,2 1,7

PIB a preço de mercado 1,5 3,3 1,9

Despesas de consumo das famílias 0,3 2,3 2,9

Despesas de consumo da administração pública 0,5 1,0 2,2

Formação bruta de capital fixo 3,6 9,0 0,2

          Taxa trimestre contra trimestre imediatamente anterior - com ajuste sazonal (%)

         Variação em volume a relação ao mesmo semestre do ano anterior (%)

         Variação em volume em relação aos quatros trimestres imediatamente anteriores (%)

%

 
Fonte: Adaptado de CBIC (2014). 

 

A comparação entre o PIB do Brasil e o PIB da Construção Civil de 2004 a 

2012 está apresentada na Figura 7, apontando sempre a Construção Civil como a 

responsável pelo aumento no percentual do PIB. 

 
Figura 7 - Gráfico do PIB do Brasil e do PIB da Construção Civil 2004/2012. 

 

 

Fonte: Adaptado de CBIC (2014). 
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2.6 RESPONSABILIDADES 

 

De acordo com a legislação, a regularização de uma obra de edificação fica a 

cargo dos municípios, que necessita respeitar os trâmites legais para iniciar o 

processo de licenciamento das obras. 

A geração de resíduos da construção e demolição no município de Curitiba 

conta com mecanismos de controle quanto à obtenção das licenças para 

empreendimentos que gerem resíduos, sendo necessária a realização de um plano 

de gerenciamento de resíduos da construção civil para iniciar a obra. A fiscalização 

das obras é responsabilidade do município, utilizando-se de fiscais ou via denúncia. 

Após a identificação da falta de licença para a construção, a obra é 

embargada e só poderá ser retomada quando legalizada, obedecendo aos padrões 

determinadas pelos órgãos autorizados e ao pagamento das taxas pertinentes.  

Na hipótese em que a geração de resíduos não obedeça à legislação para a 

destinação dos RCC, a responsabilidade pela geração e pelo destino dos resíduos é 

solidária, tanto ao gerador como ao transportador e, também, como ao destinatário 

final. 

De acordo com a Lei de Nacional de Gerenciamento de Resíduos, o dever de 

separar e destinar corretamente todos os resíduos que foram produzidos durante o 

processo construtivo é responsabilidade do gerador, evitando causar impacto 

ambiental e desrespeitar a política nacional de resíduos sólidos. 

De acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA 01/86 define-se impacto ambiental:  

 

artigo 1º, considera-se impacto ambiental 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: I - 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, a qualidade dos recursos 

ambientais (BRASIL, 1986). 

 

A Lei que institui a política nacional de resíduos sólidos define como 

responsabilidade: 
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artigo 3
o.... 

XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 

conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, 

bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à 

qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 

2010). 
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3   METODOLOGIA  

 

A presente dissertação apresenta os procedimentos iniciais para o 

desenvolvimento de um software de gerenciamento de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil. A concepção do software se deu inicialmente em plataforma Excel 

quando foi possível a definição das principais tabelas com informações dos RCC a 

serem utilizadas no programa citado; divididos por: classe, tipo, transportadora e 

destino final. 

A etapa inicial para o desenvolvimento do software consistiu na coleta dos 

dados referente aos Resíduos da Construção Civil durante todo o processo de 

construção de uma obra. 

Posteriormente foi possível a elaboração de um banco de dados em Microsoft 

SQL Server sendo estes, então, relacionados. Os dados foram armazenados para 

consultas, manipulação, definição e geração de relatórios para controle de 

concorrências (sincronização de acessos simultâneos ao Banco de Dados). Ainda, o 

armazenamento destes dados contribuiu para o controle da integridade (validação 

de restrições de integridade), controlando a segurança (autorização de acesso aos 

dados). 

Após a definição do banco de dados, as informações indexadas foram 

inseridas em uma linguagem computacional de programação para uso na web: C 

Sharp - C# que facilitaram a visualização e consulta dos usuários (engenheiros e 

técnicos) do software de gerenciamento dos RCC. 

O software (versão preliminar) de Gestão de Resíduos da Construção Civil foi 

desenvolvido na plataforma C Sharp - C#, de maneira a possibilitar o rastreamento 

da produção de RCC na obra com o seu correto gerenciamento, utilizando a 

legislação vigente no país e as principais normas reguladoras. 

A escolha da plataforma C Sharp – C#, bem como a base de dados, teve como 

condição básica a necessidade de se ter o software on-line, sendo viável o acesso 

em qualquer local e horário, podendo alterá-lo sem a necessidade de se estar 

presente em locais de obras.  

Junto ao desenvolvimento da ferramenta computacional buscou-se definir a 

área objeto de estudo da dissertação. Foram obtidos dados referentes às obras na 

cidade de Curitiba /PR, a fim de utilizar os seus dados no software e valida-lo. 

Obviamente, em todas as etapas foram necessárias a identificação da obra a partir 
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de informações básicas. A proposta inicial, não pode ser concluída, pois os dados 

não foram disponibilizados, sendo que, apenas uma das construtoras das quais 

disponibilizaram dados inicialmente, autorizou a divulgação das informações de obra 

para validar o software, porém com o compromisso da não identificação da obra e do 

nome da empresa. 

A metodologia da dissertação consistiu na coleta de dados quantitativos de 

resíduos em um canteiro de obra referente a um empreendimento de grande porte 

da cidade de Curitiba/PR, visando-se obter dados para testes do software 

desenvolvido.  

Com comentado, foram selecionados dados, para o desenvolvimento desta 

dissertação, pertinentes aos resíduos da construção civil de um edifício residencial já 

concluído.  

Sabendo-se da importância do gerenciamento de todo o ciclo dos RCC e com 

o intuito de tornar mais eficiente este processo, é proposta desta dissertação, com o 

desenvolvimento deste software, proporcionar uma melhoria no sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil. 

Também foi realizada a padronização do software aos padrões da legislação 

vigente que contempla a definição dos RCC, responsabilidades dos geradores, 

transporte de destino final dos insumos produzidos no decorrer de uma obra.  

Foram utilizados como parâmetros para este trabalho os seguintes itens 

referentes à obra pré-selecionada: tipos de obra (construção e demolição, podendo 

constar: ampliação e reforma); tipos de resíduos e sua classificação correspondente 

(A, B, C e D); quantificação dos resíduos gerados (Kg, m³, caçamba); etapas da obra 

(fundação, alvenaria, acabamento) e destinação adequada.  

O funcionamento do software ocorre via web, em que o usuário recebe um 

login e uma senha do administrador para a inserção dos dados da obra gerenciada, 

geração de relatórios e gráficos. É permitido ao administrador editar o software com 

novos parâmetros e inserir dados, conforme a alteração da legislação no 

gerenciamento da obra.  

A classificação dos resíduos de construção civil neste estudo foi realizada de 

acordo com a Legislação Federal vigente no 12.305/10, Resolução CONAMA 307, 

Plano Nacional de Saneamento Básico aprovado pela lei no 11.445/07 e a versão 

preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A lei no 12.305/10 institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, que dispõe os princípios, objetivos, 
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instrumentos e diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos. 

Para estabelecer as diretrizes, critérios e procedimento para a gestão dos 

resíduos da construção civil, a resolução 307 do CONAMA vem ao encontro das 

necessidades do gestor da construção civil. Tanto o Plano Nacional de Saneamento 

Básico como o Plano Nacional de Resíduos apresentam um panorama sobre a 

situação atual da produção e destinação dos resíduos sólidos, incluindo os RCC, 

além de estabelecerem metas de redução, destinação e controle desses resíduos. 

As metas citadas e seus desenvolvimentos em etapas serão especificamente 

esclarecidas nos itens seguintes. 

 

3.1 ETAPA 1 (COLETA DE DADOS) 

 

Os dados da obra (classe, tipo, quantidade, transporte e destino) foram 

coletados de uma obra (edifício residencial), por meio do Plano de Gerenciamento 

de Resíduo da Construção Civil, que é obrigatório para a concessão de licença para 

construção município de Curitiba – PR.  

O software foi idealizado inicialmente em Excel, para posterior definição da 

estrutura de planilhas que seriam aplicadas ao banco de dados. O banco de dados 

desenvolvido para o software foi estruturado por tipos de dados que se comunicam e 

permitem ser consultados na troca de informações definidas por parâmetros 

estipulados pela lei e, sistematizado, para melhor gestão do software que insere os 

tipos de resíduos e a quantidade, empresa de transporte e de destino final, 

produzindo ao final dados quantitativos na forma de relatórios, de acordo com a 

necessidade do administrador.  

 

3.2 ETAPA 2 (NORMAS E CRITÉRIOS ADOTADOS) 

 

O desenvolvimento do software ancorou-se como base na legislação federal: 

constituição federal, política nacional de resíduos sólidos; estadual: Legislação 

Estadual de Resíduos Sólidos na Lei nº 12.493/99; municipal: municipal Decreto nº 

1.120/97 Regulamenta o Transporte e Disposição de Resíduos de Construção Civil, 

Decreto n° 1068/04, que instituiu o regulamento do Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil do Município de Curitiba e demais 
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normas: resolução nº 307 do CONAMA e ABNT NBR 10004:2004, a qual classifica 

os resíduos sólidos para subsídio ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

O respaldo legal no gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil e a 

validação dos dados gerados estão em conformidade com os parâmetros definidos 

no escopo apresentado na dissertação. 

 

3.3 ETAPA 3 (DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE) 

 

O software proposto viabiliza ao profissional da construção civil, o 

gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos. Permite um controle diário e 

sistemático do que é gerado, por quantidade, por transportador e local de destino 

dos RCC. Isto é possível com a utilização de planilhas definidas no programa de 

banco de dados desenvolvido em Micorsoft SQL Server, num ambiente ASP. NET e 

a linguagem C Sharp - C#.  

É possível que qualquer profissional possa acessá-lo e inserir dados de uma 

obra (edifício residencial), estabeleceu parâmetros de quantidade e, principalmente, 

de destino correto do RCC. 

Para o desenvolvimento do software de aplicação web foi utilizado o ambiente 

ASP.NET, em linguagem de programação chamada C Sharp - C#, que teve como 

base um banco de dados Microsoft SQL Server. 

Conforme citado no decorrer do desenvolvimento da aplicação web, utilizou-se 

para a pesquisa os dados de uma obra (edifício residencial). Para que fosse possível 

efetuar a pesquisa fez-se o cadastro, a edição e exclusão de tipos de obra, obras, 

fornecedores e tipos de resíduos.  

Para gerar o relatório é necessária a elaboração das planilhas com opção de 

filtros diversos, sendo utilizado o banco de dados SQL Server, e a aplicação será 

hospedada pela empresa contratada. Os casos de uso são especificados em 

documentos disponibilizados pelo cliente, caso existam. É necessário seguir 

padrões, arquiteturas e especificações técnicas do cliente. As funcionalidades 

contempladas nesta proposta são apresentadas na figura 8. 
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Figura 8 - Etapas de Desenvolvimento do Software 

 

 

Fonte: O Autor (2014). 

 

O desenvolvimento de uma ferramenta computacional de aplicação web teve 

como intuito atender aos requisitos solicitados pelo usuário e contemplados neste 

documento, bem como o banco de dados que provê as informações, em um servidor 

contratado pelo desenvolvedor baseando-se nos documentos especificados. 

O software pode manter acesso on-line assegurando a entrada para qualquer 

computador ou dispositivo móvel (smartphones e tablets) via internet através de um 

navegador (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ou outros). 

Na composição do software é necessário efetuar cadastros que se dividiram 

por: Etapas da construção, Tipos de obra, Tipos de resíduos, Unidades de medida, 

Usuários do sistema, Empresas Responsáveis pela obra, de transporte e 

receptadoras de resíduos e as Obras. Cada cadastro contempla as seguintes 

opções de interação: Listagem dos itens, cadastro de um novo item, edição e 

exclusão de um item existente. As listagens possuem opção de filtro de dados e 

ordenação de dados.  

Foi desenvolvida uma metodologia para cadastrar os lançamentos de dados 

relativos aos resíduos de uma obra, que trata da principal função do sistema, onde é 

possível selecionar uma Obra pré-cadastrada e informar o resíduo gerado, data do 

lançamento, empresa que o transportará e a empresa que receberá os Resíduos da 

Construção Civil. Tendo tais dados cadastrados, é possível colher os resultados 

através de um relatório estatístico, com vasta opção de filtros. É possível visualizar 
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os resultados também através de gráficos, sendo que estão disponíveis quatro tipos: 

Resíduos por Etapa, por Classe, por Fornecedor e por Unidade de medida. 

Para consultar os dados que estão armazenados no banco de dados 

Microsoft SQL Server, é necessário hospedar toda a linguagem desenvolvida para o 

funcionamento do software em um servidor para acesso via internet. 

O software e o banco de dados estão armazenados em um servidor 

(www.redehost.com.br). A plataforma para a construção do software foi 

“Microsoft ASP.NET”, utilizando a ferramenta Microsoft Visual Studio 2012, 

“Framework 4.5” e codificado com a linguagem C Sharp - C#”. 

Para o banco de dados foi utilizado o programa desenvolvido pela Microsoft 

chamado de Microsoft SQL Server, Entity Framework 5.0, JQuery, HTML 5, CSS 3 e 

a suíte de componentes “Telerik Q2” para renderização de relatórios e gráficos. 

O software pode ser acessado atualmente pelo endereço 

www.mobila.com.br/obras. O banco de dados está hospedado atualmente no 

endereço mssql05.redehost.com.br,5003, código de localização do banco de dados. 

 

3.4 ETAPA 4 (APLICAÇÃO DO MODELO) 

 

Para a utilização do software Registro de Dados de Resíduos da Construção 

Civil (REDRECK) necessita-se, em todas as etapas, a conexão junto ao site 

www.mobila.com.br/obras. Considera-se o fato para a efetuação do cadastro do 

usuário com login e senha; cadastro da obra; empresa de transporte; empresa de 

destino final; lançamento da quantidade de resíduos coletados; produção dos 

relatórios e gráficos.  

A linguagem utilizada no desenvolvimento do software permite somente o 

acesso on-line, ficando para trabalhos futuros a melhoria que permita trabalhar 

também no modo off-line. 

É disponibilizado ao usuário um login e uma senha para acesso ao programa. 

A utilização do software será individualizada relacionando o usuário com a obra 

cadastrada em desenvolvimento. Abaixo, estão relacionadas as etapas para a 

utilização do software: 

a) Os dados inseridos com o uso de um login e senha, não serão visualizados 

por outro usuário de uma obra, a não ser que obtenha permissão e possua login e 

senha, portanto o software obedecerá aos padrões de segurança, fornecendo sigilo 

http://www.redehost.com.br/
http://asp.net/
http://www.mobila.com.br/obras
http://mssql05.redehost.com.br/
http://www.mobila.com.br/obras
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total ao usuário, impedindo o acesso de dados de terceiros não pertencentes às 

informações já previamente cadastradas, que fazem parte do montante autorizado 

pelo administrador do sistema. 

b) A etapa seguinte da utilização do software particularizou a prévia 

autorização do administrador do sistema, pois se trata dos cadastros do usuário e da 

senha. Após a devida inserção dos dados fica autorizada a conexão via internet, 

porque o sistema foi desenvolvido para trabalhar sempre conectado, facilitando o 

usuário na inserção das informações e gerenciamento dos conteúdos.  

O software foi idealizado para comportar-se com fácil acesso e administração, 

podendo ser operado por diferentes profissionais alocados no canteiro de obras.  

Na Figura 9 é apresentada a tela inicial do software, na qual o operador tem a 

segurança de operar com um login e senha na tela inicial, funcionando em qualquer 

plataforma ou formato de computador (PC, Notebook, Netbook, Tablet, 

Smarthphone). 

 

Figura 9 - Tela inicial de Login e Senha do Software. 
 

 

                                       Fonte: REDRECK, 2014. 

 

Após a informação do login e a senha, o usuário do software possuirá acesso 

a um menu na tela para inserir os dados na barra superior, optando por: Empresas, 
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Obras, Lançamentos, Relatórios, Gráficos, Configurações ou Usuários, conforme se 

destaca na Figura 10 (elipse vermelha pontilhada). 

 
Figura 10 - Figura 10:  Cadastro da Obra. 

 

            Fonte: REDRECK, 2014. 

 

Após o acesso ao sistema, o usuário, devidamente cadastrado e autorizado 

pode “alimentar” o software com login e senha e cadastrar mais usuários para 

gerenciar e controlar os resíduos que estão sendo armazenados, conforme 

demonstra a Figura 11.  
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Figura 11 - Cadastro dos Usuários da Obra. 

 

 

                            Fonte: REDRECK, 2014. 

 

O usuário tem a possibilidade de cadastrar no campo configurações, a opção 

etapas, tipo de obra, tipo de resíduo ou unidade de medida, conforme a Figura 12.  
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Figura 12 - Cadastro das Configurações da Obra. 

 

 

                                               Fonte: REDRECK, 2014. 

 

O cadastro das etapas da obra permite ao administrador do software a 

estipulação da obra, de acordo com o seu entendimento e da forma que administra a 

obra por reforma, ampliação e construção (Figura 13), 
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Figura 13: Cadastro das Etapas da Obra 
 

 

. 
              Fonte: REDRECK, 2014. 

 

A inclusão dos dados por tipo de obra é possível no campo que definem os 

tipos de obras, podendo ser construção, reforma ou ampliação. O sistema permite 
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que sejam incluídas novas informações de acordo com necessidade do usuário 

(Figura 14). 

Figura 14 - Cadastro do Tipo de Obra. 

 

 

                      Fonte: REDRECK, 2014. 
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Os resíduos da construção e demolição foram classificados de acordo com a 

resolução 307 do CONAMA. Enfatiza-se que esta classificação pode ser adaptada, 

em qualquer tempo, de acordo com possíveis mudanças da legislação (Figura 15).  

Figura 15 -  Cadastro do Tipo de Resíduo. 

 

 

          Fonte: REDRECK, 2014. 

 

O registro da quantificação dos resíduos sólidos da construção civil permite 

ao administrador visualizar e quantificar o que está sendo destinado aos resíduos, 

permitindo um melhor controle dos custos ao final da obra.  
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Para facilitar o controle da quantidade de resíduos que foram produzidos, o 

software possibilita a utilização de diversas unidades de medida: Metro Cúbico - m³, 

Quilograma- Kg, Litros – Lt (Figura 16). 

Figura 16 -  Cadastro do Tipo de Resíduo. 
 

 

. 
              Fonte: REDRECK, 2014. 

 

Nesta parte do software é disponibilizado o cadastro das empresas 

contratadas para transportar os resíduos da construção civil até o local de destino 

para serem alocados ou reciclados.  
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A partir dessa etapa pode ser efetuado o cadastro das empresas 

responsáveis pelo transporte do resíduo e pelo destino final. Cada empresa 

cadastrada tem o seu nome vinculado à classe dos resíduos independentemente se 

é transportadora ou de destino final da Figura 17.  

 

                       Figura 17 - Cadastro das Empresas de Transporte dos Resíduos e, também,   das 
Empresas de Destino. 

. 

                            Fonte: REDRECK, 2014. 
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No campo lançamentos, destacado na Figura 18, o usuário seleciona o nome 

da obra e, no quadro abaixo; deve preencher os dados coletados por data, etapa, 

quantidade, tipo, transportadora e destino dos resíduos. Após a inclusão dos dados, 

o usuário deve do software deve salvar as alterações.  

Após o procedimento anterior, é apresentado a divisão por ordem de classe 

do resíduo (A, B, C, D). Todas essas possibilidades permitem monitorar de forma 

eficaz os resíduos da construção civil da obra (Figura 18). 

Figura 18 - Lançamento dos dados da obra. 

 

 

                                  Fonte: REDRECK, 2014. 
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De acordo com os comentários anteriores, o software de gerenciamento 

permite ao administrador da obra gerar em qualquer momento relatórios detalhados 

por: obra, tipo de obra, etapa, data, quantidade, tipo de resíduo, classe, 

transportadora e destino do resíduo. O relatório foi produzido em formato de planilha 

e pode ser impresso de acordo com a necessidade do administrador.  

Em qualquer etapa da obra é possível gerar um relatório por: data, tipo de 

resíduos, classe, empresa transportadora, empresa de destino final, para gerenciar 

melhor o andamento da construção, como demonstra a Figura 19. 

Figura 19 -  Relatório. 

 

                             Fonte: REDRECK, 2014. 
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O administrador pode selecionar diferentes gráficos em formato de pizza, 

optando por unidade, etapa, classe ou fornecedor. Para uma melhor visualização do 

que foi destinado de resíduos na obra, o software possibilita a geração de um gráfico 

por unidade, etapa classe, fornecedor de cada obra (Figura 20). 

Figura 20 - Gráficos. 

 

                                                    Fonte: REDRECK, 2014. 
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4. RESULTADOS 

 

O principal resultado obtido nesta dissertação foi a idealização de uma 

ferramenta computacional que funciona e pode ser acessada on-line, viabilizando o 

gerenciamento dos resíduos produzidos durante o período de uma obra, seja esta 

nova, reforma ou ampliação, que pode ser manipulado por qualquer profissional da 

construção civil. Enfatiza-se que o profissional em questão deve ter habilitação para 

este tipo de atividade. 

A ferramenta proposta promove a interação da legislação ambiental vigente e 

traduz de forma mais simples o processo de administração de uma obra, facilitando 

o controle na compra de insumos e na gestão dos resíduos produzidos que devem 

ser destinados de forma correta para os locais os quais as normas estipulam como 

sendo corretos para a disposição dos resíduos da construção civil. 

Na obra utilizada como modelo, entre as quais foram obtidos dados de RCC, 

foram realizados testes com o software desenvolvido. Nestes testes observou-se 

que o gerenciamento dos resíduos auxilia no processo de gerenciamento, 

organizando os dados coletados nesta plataforma computacional, facilitando o 

acesso dos usuários às informações em qualquer etapa. 

Os resultados obtidos com a utilização da ferramenta computacional 

desenvolvida atendem às expectativas da construção civil e estão em conformidade 

com os dados coletados no canteiro de obra durante todo o processo construtivo, 

comprovando que a ferramenta auxilia o profissional da construção civil em toda a 

etapa do processo.  

A ferramenta computacional proposta na presente dissertação fornece dados 

por categoria: classe de resíduos, tipo de resíduo, etapa da construção, empresa de 

transporte e local de destino dos resíduos da construção civil e demolição. 

Os dados coletados de uma obra (edifício residencial) servem como 

parâmetro de todo o processo construtivo, os quais foram inseridos no software 

desde o início até a entrega da obra aos proprietários. 

Com os dados inseridos no software e a sua utilização, foi possível comprovar 

a eficiência de catalogação de informações, aumentado o grau de controle do 

processo construtivo e dando transparência às informações de obra. 

Como exemplo, a Figura 21 apresenta um relatório gerado pelo software onde 

foi selecionada a Classe A (Conama n°307) de RCC da obra objeto de estudo 
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(edifício residencial). Este relatório agrupa os parâmetros de várias áreas de controle 

da obra podendo ser visualizados a data, o tipo do resíduo, a quantidade de resíduo, 

a empresa transportadora e o local de destino do resíduo; auxiliando na gestão 

dessa e de futuras obras da empresa, que funciona como um mecanismo de 

controle de custo da obra (Figura 21). 

Figura 21 - Relatório por Classe de Resíduos A. 
 

 

 

  

 Fonte: REDRECK, 2014. 
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Na sequência, as Figuras 22 e 23 apresentam relatórios de resíduos da 

classe B coletados e inseridos no software, podendo ser facilmente consultados, 

auxiliando o administrador da obra no diagnóstico dos resíduos produzidos. 

Figura 22 - Relatório por Classe B de Resíduos. 

 

 

   Fonte: REDRECK, 2014. 
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Figura 23: Relatório por Classe B de Resíduos. 

 

 

 

Fonte: REDRECK, 2014. 
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O relatório por tipo de resíduo, classe C, não foi gerado pelo software porque 

não se identificou nenhum tipo de resíduo na obra estudada pertencente à classe 

em questão. 

A classe D que refere-se aos resíduos com grande potencial de 

contaminação, foi identificada na obra estudada durante o processo de pintura e 

acabamento, que utiliza tintas e solventes. A seguir, na Figura 24, encontra-se o 

levantamento dos resíduos de classe D.  

 
Figura 24 - Relatório por Classe de Resíduos D. 

 

 

Fonte: REDRECK, 2014. 
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A opção de gráficos do software auxilia o operador na obtenção de dados separados 

por unidade, etapa, classe ou fornecedor, no formato de pizza ou em gráficos 

bidimensionais. O gráfico da Figura 25 refere-se à divisão por percentual de todos os 

resíduos encontrados na obra durante o processo de construção. 

 
Figura 25 - Gráficos de Resíduos por Unidade. 

 

 

                         Fonte: REDRECK, 2014. 

 

Na Figura 26, o gráfico bidimensional aponta o número de ocorrências dos 

dados da obra por etapa (fundação, estrutura e acabamento) em relação aos tipos 

de resíduos encontrados na mesma (caliça, contaminados, gesso, madeira, 

metal/ferragem, papel/papelão, plástico, solo e vidro), as datas em que ocorreu a 

geração do resíduo da construção civil, durante todo o processo de construção, 

apontando o número de ocorrências por etapa e tipo de resíduos. 
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Figura 26 - Gráficos de Resíduos por Etapa. 
 

 

Fonte: REDRECK, 2014. 

O gráfico da Figura 27 mostra os percentuais dos resíduos encontrados na 

obra durante todo o processo de construção, de acordo com a classe A, B, C e D, 

dando uma visão ampla ao administrador, podendo realizar ajustes na administração 

do empreendimento. 

Figura 27: Gráficos de Resíduos por Classe. 
 

 

Fonte: REDRECK, 2014. 
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O gráfico gerado e apresentado na Figura 28 apresenta a relação das 

empresas responsáveis pelo transporte e destino final dos RCC. Incluem no relatório 

gerado pelo software as datas das ocorrências, tipos de resíduos gerados no 

decorrer de uma obra de edificação, as empresas que transportam os RCC e o local 

para qual será destinado cada tipo de RCC. 

 
Figura 28 -  Gráficos de Tipo de Resíduo por Empresa de Transporte e Destino. 

 

 

Fonte: REDRECK, 2014. 

 

O Quadro 5 apresenta dados divididos por: resíduo, classe, empresa 

transportadora e local de destino final do material produzido e utilizado na obra, os 

quais se referem a parâmetros de estudos considerados nesta dissertação. 

 



76 
 

Quadro 5 - Indicadores de Resíduo, Classe, Transportador e Destino Final. 

RESÍDUOS  CLASSE TRANSPORTADOR DESTINO FINAL  

Caliça/ Brita/ 
Areia/ Saibro/ 
Caliça/ Tijolos/ 

Argamassa/ 
Concreto/ Brita/ 

Blocos cerâmicos 

A 
TRANSEXCESSO 

PANTANAL 
TECTER 

USIPAR 
SOLIFORTE 

Resíduos da 
remoção de solo 

ESCAVADO 
A 

TECTER 
PANTANAL 

CONSTERRA 
JRD 

AREAL OURO BRANCO 

ATERRO 
TORTUGA 

Plásticos B 
TRANSEXCESSO 

 

USIPAR 
CATAMARE 
DAMBROSI 

Papelão/Papel B 

TRANSEXCESSO 
HMS 

TRANSPORTADORA 
 

Sirene (Usimaster) 
USIPAR 

DAMBROSI 
HMS 

Metal B 
RECICLY 
VIDOFER 

RECICLY 
RECICLÓGICA 

Vidro B TRANSEXCESSO 
USIPAR 
MASFIX 

Gesso B 
PANTANAL 

TRANSEXCESSO 
HMS 

OK AMBIENTAL 
ECENSSIS 

HMS 

Resíduos de poda 
de arvore 

B 
ANGELIM 

TRANSEXCESSO 
HMS 

COEMBRA: 
OK AMBIENTAL 

ANGELIM 
HMS 

Rejeitos 
Isopor 

C  
ATERRO CLASSE II 

ESSENCIS 
TERMOTÉCNICA 

Latas de tintas 
Latas de Solvente 
Impermeabilizant

es 
 

D ARS 
MAUÁ 

ESSENCIS 

Telha 
Fibrocimento 

 
D  

ATERRO INDUSTRIAL (Res. 348 
CONAMA) 

Lâmpadas 
Fluorescentes 

D  
BRASIL RECICLE 

MEGA RECICLAGEM 

Fonte: O Autor (2014). 

 

No Quadro 6 pode-se encontrar o levantamento que foi efetuado no canteiro 

de obra (edifício residencial), coletado ao longo de todo o processo construtivo, que 

vai ao encontro dos dados que o software fornece partindo dos dados que foram 

inseridos durante os testes e o desenvolvimento do sistema, auxiliando na gestão do 

canteiro de obra. 
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Quadro 7 - Resíduos Coletados no Canteiro de Obra 

Classe Tipo Quantidade (m³) 

A SOLO 11.805,00 

A CALIÇA 213,50 

A TOTAL 12.018,50 

B PLÁSTICO 24,50 

B PAPEL/PAPELÃO 30,00 

B METAIS 6,00 

B VIDROS 3,00 

B GESSO 20,00 

B TOTAL 147,50 

D TINTAS E SOLVENTES 15,00 

D TOTAL 15,00 

                   Fonte: O Autor (2014). 
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6. CONCLUSÕES 

 

A integração do conhecimento entre a legislação ambiental aplicada, no que 

tange aos Resíduos Sólidos da Construção Civil e à tecnologia, é fundamental para 

o sucesso da aplicação das diferentes técnicas em ambiente de desenvolvimento de 

software.  

Deste modo, o conhecimento necessário para o processo de desenvolvimento 

deve ser disponibilizado para diferentes ambientes, a partir de uma base de 

conhecimento modular. 

A presente dissertação apresentou todos os passos (etapas fundamentais e 

iniciais) pertinentes ao desenvolvimento de um software para o gerenciamento de 

resíduos sólidos da construção civil de uma edificação de uma construtora da cidade 

de Curitiba/PR. Este software visa auxiliar os operadores da construção civil em 

todas as esferas desde o engenheiro, passando pelo mestre de obras e técnicos, 

que se tornam responsáveis pelo controle de todos resíduos produzidos durante o 

decorrer de uma obra de edificação.  

O presente trabalho foi respaldado na legislação vigente em todo o Brasil, no 

que abrange os resíduos da construção civil, permitindo a melhor gestão de todos os 

resíduos produzidos durante a construção.  

Os resultados obtidos, de acordo com o uso do software preliminar, 

evidenciaram a sua aplicabilidade a qualquer tipo de obra de pequeno ou grande 

porte, auxiliando no gerenciamento dos RCC durante toda a obra. 

Este software propõe ser uma ferramenta facilitadora de verificação de todo o 

processo construtivo evitando o desperdício de insumos e o destino incorreto dos 

materiais não utilizados no decorrer do processo de edificação. 

O software permite a visualização de todo processo (geração, separação, 

transporte e destino dos RCC), que pode ser consultado de acordo com a 

necessidade do administrador que configura o relatório que deseja obter, por 

descrições de etapas, envolvendo todo ciclo da obra dos diferentes materiais 

devidamente classificados, usando uma interface de web que pode ser acessada de 

qualquer navegador (Explorer, Safari, Chrome e Firefox). 

Desta forma, a utilização do software auxiliará o gestor de obras no 

gerenciamento de resíduos da construção civil de qualquer construção, propondo 

minimizar perdas focando na economia de insumos. 
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