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RESUMO 

A utilização responsável dos recursos é uma premissa que se torna cada vez mais 

presente nas práticas institucionais. Seguindo o exemplo da iniciativa privada, a 

Administração Pública tem por obrigação implementar melhorias de processo 

que estejam diretamente vinculadas à economia de recursos e à preservação 

ambiental. Nesse contexto, o presente trabalho visa propor a implantação de um 

sistema de bolsa de resíduos no Superior Tribunal de Justiça, inicialmente 

alimentado por resíduos já acumulados em função de atividades de reforma e 

confecção de mobiliário. A proposta é que a divulgação deste material seja feita 

num ambiente virtual e que o instrumento sirva, no futuro, para divulgar outros 

materiais recicláveis e bens ociosos em um órgão, mas que possa servir para 

outra instituição.  Além de apresentar uma parte da legislação brasileira que trata 

de temas relacionados ao meio ambiente, essa pesquisa aborda questões como a 

geração de resíduos pela indústria da construção civil, a importância dos 

profissionais coordenadores em busca da redução do desperdício e o papel da 

Administração pública no exemplo e na divulgação das boas práticas 

construtivas. Essa ampla abordagem se faz necessária porque os aspectos e 

impactos na geração de resíduos não podem ser tratados de forma isolada. 

Afinal, eles estão sempre inseridos em um contexto de grandes conseqüências 

para o meio urbano e para o meio ambiente, afetando não só cotidiano dos 

cidadãos como também o desenvolvimento do planeta. E a Administração 

Pública tem um papel fundamental perante a sociedade no compromisso com a 

preservação ambiental.  

 

 

Palavras-chave: Bolsa de resíduos. Administração Pública. Resíduos da 

construção civil. Gerenciamento de resíduos.  
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1 I�TRODUÇÃO 

A preocupação com a utilização responsável dos recursos torna-se cada 

vez mais presente nas práticas institucionais. Empresas privadas e indústrias 

possuem políticas que abordam a questão ambiental de forma muito séria e 

prioritária no desenvolvimento de seus trabalhos. As melhorias de processo 

necessariamente estão vinculadas à economia de recursos, e um processo 

otimizado está diretamente relacionado ao máximo o aproveitamento das 

matérias-primas, reduzindo-se o desperdício. Dessa forma, economizar faz parte 

de um objetivo direto das empresas e indústrias que, ao colaborarem para a 

questão ambiental utilizando a matéria-prima de forma sustentável, gastam 

menos, aumentando seus rendimentos.  

Dentro desse contexto nasce a proposta das “bolsas de resíduos”, que 

são redes formadas por instituições, geralmente indústrias, que disponibilizam os 

resíduos decorrentes de suas atividades produtivas para negociação em um 

ambiente virtual. Esse importante mecanismo de gerenciamento de resíduos 

permite a promoção da livre negociação entre os participantes (indústrias, 

empresas e particulares), compatibilizando ganhos ambientais aos econômicos 

através de compra, venda, troca e doação, com foco na reutilização e na 

reciclagem (SIBR, 2010).   

O largo consumo de recursos não acontece apenas na iniciativa privada. 

As entidades da Administração Pública também possuem processos onerosos 

que nem sempre ocorrem de forma otimizada. Como não há o objetivo do lucro, 

muitos recursos são desperdiçados e usados de forma pouco planejada.  

Existe uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente de mobilizar a 

Administração Pública para a causa ambiental: O Programa Agenda Ambiental 

na Administração Pública (também conhecido como A3P), lançado em 2001, 

que traz diretrizes para a incorporação de princípios e práticas de gestão 
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ambiental nas práticas rotineiras. A adesão é voluntária e funciona como um 

chamado para a mudança de mentalidade dos gestores públicos para que se 

adequem à nova realidade ambiental. Mas, mesmo com a introdução da cartilha 

em muitos órgãos, vários deles ainda não possuem, dentro do escopo da sua 

política, a preocupação como o gerenciamento sustentável de processos e de 

recursos. Isso nos leva a perceber que ainda há muito trabalho a ser feito.  

Segundo a A3P, a política ambiental assumida pelos órgãos deve atuar 

em várias frentes, os denominados “eixos temáticos”. Dentre eles estão as 

licitações sustentáveis, o uso racional de recursos, o combate a todas as formas 

de desperdício, a gestão ambiental de resíduos e a capacitação continuada de 

gestores públicos. A divisão em diversas frentes permite que a abordagem em 

cada uma delas seja mais efetiva, fazendo com que o resultado global seja 

bastante satisfatório.  

A frente que será abordada nesse trabalho é a gestão ambiental de 

resíduos na área da construção civil – estudando-se o caso do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) – com ênfase naqueles gerados pela execução de reformas com 

divisórias, processo bastante comum dentro dos órgãos públicos. O objetivo é 

propor a implantação do sistema de bolsa de resíduos como uma alternativa para  

minimizar o acúmulo de resíduos já gerados por esse processo e disponibilizar 

esse material para outros órgão públicos ou para entidades como cooperativas e 

organizações não-governamentais (ONGs) que possam dar a eles a destinação 

adequada. 

O referencial teórico irá abordar assuntos relevantes para que se entenda 

a complexidade do gerenciamento de resíduos em uma instituição. Logo no 

primeiro tópico serão apresentadas normas, diretrizes e legislação pertinentes ao 

assunto, destacando-se os pontos relacionados à responsabilidade ambiental e 

práticas ambientais na questão do tratamento de resíduos com foco no 

tratamento de resíduos.  

 

 



  

 

O segundo tópico do referencial teórico traz um breve panorama sobre 

os impactos causados pela geração de resíduos da construção civil no meio 

ambiente, abordando questões como as principais causas do desperdício de 

materiais no processo construtivo e consequências da deposição irregular de 

resíduos nos meios urbanos.  

No terceiro tópico, serão apresentados: a classificação dos resíduos 

segundo o CONAMA, os tipos de materiais que geralmente compõem os RCC e 

seus percentuais em algumas cidades brasileiras e estrangeiras, quais são os 

resíduos gerados em cada etapa da obra e quais são as alternativas de 

reaproveitamento e/ ou reciclagem existentes/possíveis para os resíduos oriundos 

de construção e demolição de alvenaria (concreto, argamassa, tijolos, telhas, 

etc), para a madeira e para o vidro. 

O quarto tópico trata da gestão dos RCC, destacando a importância, para 

a redução da geração de resíduos, de um profissional coordenador do processo 

construtivo, da existência de bons projetos, da adoção de práticas de gestão que 

estejam imbuídas da questão ambiental. São apresentadas também alternativas 

que podem ser adotadas antes e depois da geração de resíduo em um breve 

panorama da situação do tratamento de resíduos no Distrito Federal.  

O quinto tópico aborda a questão do papel da Administração Pública 

como promotora, incentivadora e exemplo de conduta no gerenciamento de 

resíduos.  

Em seguida, após a explicação da metodologia, será apresentado o caso 

do STJ. Serão descritas, de forma sucinta, as principais atividades desenvolvidas 

pelo departamento de engenharia do órgão geradoras de resíduos oriundos de 

reformas e confecção de mobiliário que podem receber um tratamento mais 

adequado. 

A conclusão do trabalho nos mostrará que a solução proposta – a 

implementação do sistema de bolsa de resíduos – pode ser uma alternativa de 
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gerenciamento de resíduos bastante apropriada para o STJ e, futuramente, para 

outros órgãos da Administração Pública. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO  

De acordo com a A3P, dentre os resíduos gerados nas atividades de 

governo estão os entulhos de construção civil, canos de PVC, divisórias e 

cortinas, resíduos diretamente relacionados às áreas de engenharia. Isso ocorre 

porque todos os órgãos possuem, em maior ou menor escala, uma rotina de 

obras, reformas e manutenção. Dentro do corpo administrativo existe um setor 

(normalmente o de engenharia) vinculado à gestão de obras e manutenção 

predial, cujas atividades técnicas são desempenhadas diretamente por servidores 

ou por firmas contratadas (nesse caso, deve haver um gestor do quadro).  

O Superior Tribunal de Justiça – STJ –, localizado em Brasília, possui 

uma Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, diretamente vinculada à 

Secretaria de Administração e Finanças. O setor é responsável pela manutenção 

dos sistemas prediais e também pela elaboração e execução de projetos de 

reformas dentro e fora do complexo. A elaboração de projetos é feita pela equipe 

de arquitetos do quadro efetivo do Tribunal e a execução é feita por firmas 

contratadas e fiscalizada por engenheiros também efetivos. Dentre as principais 

atividades desenvolvidas estão os projetos e execução de reformas em gabinetes 

de Ministros e áreas administrativas. O sistema construtivo adotado é o de 

divisórias estruturadas com peças metálicas e acabamento em chapas de 

compensado com revestimento em laminado de freijó ou laminado melamínico 

cor argila. Os painéis podem ser cegos (piso-teto), meio vidro (com vidro 

transparente ou boreal) ou a 1,80m do piso. A modulação adotada – 1,25m – é a 

mesma utilizada na construção do prédio, nas esquadrias e nas luminárias, o que 

promove um melhor gerenciamento e reaproveitamento de peças quando 

ocorrem remanejamentos, em virtude da racionalização modular.   

 

 



  

 

No entanto, nem sempre as dimensões das paredes se enquadram 

perfeitamente na modulação. Em alguns casos, principalmente nos módulos 

finais das paredes ou nas extremidades rentes às portas, as peças são cortadas 

sob medida, o que dificulta o seu reaproveitamento. Dessa forma, o acúmulo de 

resíduos ao longo dos anos vem aumentando, o que demanda a disponibilidade 

de depósitos para restos de divisórias e de vidro, sem a perspectiva de 

desocupação.  

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos do trabalho estão divididos em duas partes:  

1.2.1  Objetivo Geral        

O presente trabalho tem como principal objetivo propor a criação de 

uma bolsa de resíduos já acumulados, oriundos das atividades de reformas e 

confecção de mobiliário, para a divulgação dos resíduos num ambiente virtual 

que permita o uso desse material em outras instituições, e vice-versa, utilizando 

o STJ como modelo.  A proposta foi motivada não só pelo interesse pelo tema e 

pelo contexto apresentado acima, mas também pela publicação Instrução 

Normativa nº 1 de Janeiro de 2010 do MPOG1 e pelo art. 13 do Projeto de Lei nº 

1991/20072.  

1.2.2  Objetivos Específicos 

� Apresentar uma destinação ambientalmente correta para os 

resíduos provenientes de reformas e confecção de mobiliário;  

                                                   
1  A IN 1/2010 estabelece que as especificações que visam a aquisição de bens, 

contratação de obras e serviços no âmbito da Administração Pública deverão conter 
critérios de sustentabilidade ambiental no respectivo processo de obtenção (extração, 
processamento, fabricação), inclusive no descarte de produtos e matéria prima. 

2  O PL 1991/2007 dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos  
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� Estimular a reflexão sobre outras alternativas de reciclagem 

desses materiais;  

� Conscientizar os servidores públicos sobre a necessidade de 

mudança na cultura das instituições no que se refere à 

consciência ambiental e tratamento de resíduos no ambiente de 

trabalho, bem como mostrar o impacto desse comportamento na 

sociedade;  

� Apoiar a iniciativa de implantação da A3P no STJ;  

� Estimular os gestores de órgãos públicos do DF a pressionarem 

o governo local para a implantação de uma política efetiva3 de 

gerenciamento de resíduos sólidos da construção no DF; 

� Incentivar a implantação do sistema em outros órgãos da 

Administração Pública, uma vez que o resultado só será efetivo 

se houver o intercâmbio entre as instituições; 

� Promover uma reflexão sobre o escopo da bolsa, que poderá ser 

ampliado de resíduos da construção para demais materiais 

inservíveis;  

� Estimular a divulgação do sistema de bolsa de resíduos.  

� Descrever as atividades desempenhadas pela Coordenadoria de 

Engenharia e Arquitetura que estão relacionadas ao assunto 

estudado para que outros órgãos públicos possam avaliar se as 

atividades desenvolvidas nesses locais também podem ser 

beneficiadas como a proposta;  

� Ressaltar que aspectos ambientais e econômicos serão 

beneficiados com o programa proposto; 

 

                                                   
3 A efetividade é obtida conciliando-se os princípios da eficiência (fazer bem) e o da 

eficácia (manter os benefícios do que foi feito).  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo serão abordados temas diversificados considerados 

essenciais para a compreensão e percepção da abrangência do assunto.   

2.1 LEGISLAÇÃO PERTI�E�TE AO ASSU�TO 

Esse tópico trata das principais leis e normativos referentes ao tema 
abordado.  

2.1.1 Constituição Federal de 1988: 

Segundo o art. 225 da C.F., um meio ambiente equilibrado é direito 

de todos e sua preservação é obrigação do poder público:  

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.  
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público: 
V - controlar a produção, a comercialização e o 
emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis 
de ensino e a conscientização pública para a preservação 
do meio ambiente; 
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei.  
 

A C.F. diz ainda que compete a todas as entidades administrativas 

cuidar do meio ambiente, bem como a entidades responsáveis pela iniciativa 

privada: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios: 
(…)VI - proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas; 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização 
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios: 
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(…) VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 
dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; 
 

Dessa forma, percebe-se que as práticas voltadas para a preservação 

do meio ambiente são mais do que fruto da consciência ambiental: são 

obrigações constitucionais.   

2.1.2  Resolução do CO�AMA nº 307 de 05 de julho de 2002 

A Resolução nº 307 do CONAMA define os deveres que cada 

gerador 4possui no gerenciamento dos seus resíduos. Ela reforça o 

compromisso e a responsabilidade de cada ente da federação, tendo como 

objetivo:  

Art. 1º. Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil, 
disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar 
os impactos ambientais; 
 

De acordo com a resolução, os resíduos gerados podem ser 

classificados e destinados:  

Art. 3º. Os resíduos da construção civil deverão ser 
classificados, para efeito desta Resolução,da seguinte 
forma: 
I - Classe A - resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados, tais como: 
a) de construção, demolição, reformas e reparos de 
pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, 
inclusive solos provenientes de terraplanagem; 
b) de construção, demolição, reformas e reparos de 
edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, 
telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 
concreto; 
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças 
pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, 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 outros; 

                                                   
4  “são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por 

atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos definidos nesta 
Resolução” 
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III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos 
do gesso; 
IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos do 
processo de construção, tais como tintas, solventes, 
óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais 
à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de 
clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, 
bem como telhas e demais objetos e materiais que 
contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.  
Art. 10. Os resíduos da construção civil deverão ser 
destinados das seguintes formas: 
I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na 
forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro 
de resíduos da construção civil, sendo dispostos de 
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 
II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura; 
III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e 
destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 
IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, 
reutilizados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas. 
 

Existe ainda a orientação que prioriza a não geração de resíduos 

(quando possível), mas sabemos que nem sempre isso é possível, mesmo 

porque já existe uma herança deixada por nossos antepassados.  

Art. 4º. Os geradores deverão ter como objetivo 
prioritário a não geração de resíduos e, 
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem 
e a destinação final. 
 

Além disso, o documento institui o Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, que deve ser elaborado 

pelo próprio minicípio ou Distrito Federal,  para que haja a correta gestão 

dos resíduos desde a sua geração passando pelas etapas de classificação, 

triagem, acondicionamento, transporte,  até o seu descarte final. Diversas 

prefeituras já adotam a resolução e possuem cartilhas elaboradas em parceria 

com os CREAs e SINDUSCONs regionais. Tais cartilhas orientam as 
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construtoras em como adotar a política das melhores práticas com o intuito 

de aprimorar os seus processos  trazendo melhorias também para o meio 

ambiente.  

2.1.3  Instrução �ormativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) 

Essa instrução normativa estabelece que as especificações que visam 

a aquisição de bens, contratação de obras e serviços no âmbito da 

Administração Pública deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental 

no respectivo processo de obtenção (extração, processamento, fabricação), 

inclusive no descarte de produtos e matéria prima.   

Ela disciplina algumas questões no âmbito da licitação sustentável, 

inclusive permite a exigência com relação à procedência dos materiais 

utilizados:  

Art. 4º. Nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, 
as especificações e demais exigências do projeto básico 
ou executivo, para contratação de obras e serviços de 
engenharia, devem ser elaborados visando à economia 
da manutenção e operacionalização da edificação, a 
redução do consumo de energia e água, bem como a 
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o 
impacto ambiental, tais como: 
(…) IX – comprovação da origem da madeira a ser 
utilizada na execução da obra ou serviço. 

Além disso, as empresas que forem contratadas e tiverem em sua 

política o SGA (ABNT ISO 14000) serão obrigadas a comprovar que o 

descarte de seus rejeitos e bens inservíveis é feito de acordo com o PGRS:  

Art. 4º. (…) § 5º “Quando a contratação envolver a 
utilização de bens e a empresa for detentora da norma 
ISO 14000, o instrumento convocatório, além de 
estabelecer diretrizes sobre a área de gestão ambiental 
dentro de empresas de bens, deverá exigir a 
comprovação de que o licitante adota práticas de 
desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que 
forem inservíveis para o processo de reutilização.” 
 

As empresas contratadas pela Administração Pública também 

deverão providenciar a separação de resíduos e dar destino adequado a cada 
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um dos rejeitos, de acordo com a sua natureza e categoria.  

Art. 6º. Os editais para a contratação de serviços 
deverão prever que as empresas contratadas adotarão as 
seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos 
serviços, quando couber:  
(...)VI - “realize a separação dos resíduos recicláveis 
descartados pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na 
fonte geradora, e a sua destinação às associações e 
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que 
será procedida pela coleta seletiva do papel para 
reciclagem, quando couber,nos termos da IN/MARE nº 
6, de 3 de novembro de 19955 e do Decreto nº 5.940, de 
25 de outubro de 2006“; 

 

Os órgãos da Administração Pública também devem colaborar no 

intercâmbio de bens e rejeitos, adotando a prática do reaproveitamento. Bens 

que estão armazenados e sem utilização (ou perspectiva de uso) devem ser 

cedidos a outros órgãos que estejam precisando. Essa prática trará economia 

aos cofres públicos, além de evitar o descarte de materiais que ainda 

possuem utilidade, colaborando para a preservação do meio ambiente na 

redução de espaços ocupados com “lixões”.  Os bens deverão ser doados de 

acordo com as práticas previstas no Decreto nº 99.658/1990, que dispõe 

sobre doação, e divulgados no fórum eletrônico, localizado no sítio 

COMPRASNET, do Governo Federal.  

Art. 7º. “ Os órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão 
disponibilizar os bens considerados ociosos, e que não 
tenham previsão de utilização ou alienação, para doação 
a outros órgãos e entidades públicas de qualquer esfera 
da federação, respeitado o disposto no Decreto n° 
99.658, de 30 de outubro de 1990, e suas alterações, 
fazendo publicar a relação dos bens no fórum de que 
trata o art. 9º (COMPRASNET). 
(...) 1º Antes de iniciar um processo de aquisição, os 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional deverão verificar a 
disponibilidade e a vantagem de reutilização de bens, 

                                                   
5  A IN/MARE nº 6 de 3 de novembro de 1995 foi uma instrução normativa 

lançada por Bresser para disciplinar a coleta seletiva de papel para a reciclagem 
como obrigação do SLU/GDF 
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por meio de consulta ao fórum eletrônico de materiais 
ociosos. 
 

A instrução normativa ainda prevê a elaboração desse ambiente 

virtual para a disponibilização de materiais diversos passíveis de doação, a 

ser planejado pelo Ministério do Planejamento. Esse recurso será um grande 

facilitador do intercâmbio de materiais, resíduos e bens ociosos entre os 

órgãos. Encontra-se em especial nesse trecho da norma o respaldo legal para 

a proposta dessa monografia.  

Art. 8º - A Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, disponibilizará um espaço 
específico no Comprasnet para realizar divulgação de: 
(...)II – bolsa de produtos inservíveis; 
Art. 9º O portal eletrônico de contratações públicas 
doGoverno Federal - Comprasnet passará a divulgar 
dados sobre planos e práticas de sustentabilidade 
ambiental na Administração Pública Federal, contendo 
ainda um fórum eletrônico de divulgação materiais 
ociosos para doação a outros órgãos e entidades da 
Administração Pública. 
 

Vale ressaltar que a presente IN será ainda mais forte quando o PL 

1991/2007, que institui a Política Nacional de Gerenciamento de Resíduos, 

for aprovado, pois o seu conteúdo apoia substancialmente as iniciativas 

previstas nessa instrução normativa, esclarece algumas questões relacionadas 

ao gerenciamento de resíduos, além de propor a articulação entre as diversas 

esferas de poder e entre as iniciativas pública e privada. Deve ficar claro 

também que a iniciativa no gerenciamento no descarte perde força quando o 

governo local não possui um programa integrado que esteja focado na 

correta destinação dos resíduos.   

É importante notar que essa IN deixa bem claro o papel da 

Administração Pública como responsável pela divulgação, promoção e 

manutenção do desenvolvimento sustentável perante o cenário nacional, 

servindo como exemplo de prática de cidadania.  
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2.1.4  Decreto nº 5940 de 26 de outubro de 2006 

Este decreto estabelece a coleta seletiva nos órgãos públicos da 

Adminsitração Federal e regula sua destinação às cooperativas de catadores 

de materiais recicláveis. Com essa prática disciplinada, mais uma vez 

reforça-se a premissa de que as entidades públicas têm o dever de servir 

como exemplo de práticas de cidadania, fazendo sua parte na implementação 

de programas de responsabilidade sócio-ambiental.  

Art. 6o .Os órgãos e entidades da administração pública 
federal direta e indireta deverão implantar, no prazo de 
cento e oitenta dias, a contar da publicação deste 
Decreto, a separação dos resíduos recicláveis 
descartados, na fonte geradora, destinando-os para a 
coleta seletiva solidária, devendo adotar as medidas 
necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.  

2.1.5  Política �acional de Resíduos Sólidos (PL 203/1991, PL 

1991/2007 e lei 12.305/2010) 

Mesmo sem a sua  redação definitiva, o texto do PL 1991/2007, 

ainda em fase de projeto foi uma referência substancial na condução das 

práticas relacionadas a resíduos no país. Afinal, mesmo com a existência de 

algumas normas já aprovadas que tratam da questão, até agosto deste ano o 

Brasil ainda não possuia um instrumento legal que estabelecesse as diretrizes 

aplicáveis aos resíduos sólidos, faltando orientação aos Estados e  

Municípios para que se fizesse uma correta gestão dos mesmos (MMA, 

2009).  

O PL 1991/2007, de autoria da Senadora Marina Silva (então 

Ministra do Meio Ambiente), foi fruto de diversas discussões 

interministeriais e com a população (através de seminários regionais),  

consolidado e sistematizado por um grupo de trabalho que começou a atuar 

em 2004. A primeira versão, ajustada e aprimorada em função dos resultados 

dos debates com a sociedade, foi submetida à apreciação da Casa Civil em 
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2005. Na época, tramitava desde 1991 o PL 203/19916, que tratava da gestão 

de resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde. O seu substitutivo foi 

aprovado em 2006, sem contudo incorporar as questões relativas ao setor 

produtivo e a outros problemas apontados pela sociedade. A proposta foi 

rediscutida entre os ministérios e a versão final foi submetida à Câmara dos 

Deputados em Setembro de 2007, quando foi transformada no Projeto de Lei 

nº 1991/2007 e apensada aos mais de cem outros projetos cujos teores são 

correlatos (MMA, 2009). O grupo de trabalho instituído pela Câmara vinha 

se reunindo desde 2008 para avaliar o substitutivo do PL 203/91 e tentar 

aprimorar o seu teor, tornando-o mais abrangente. O texto foi aprovado pela 

Câmara dos Deputados em 10/03/2010 e já seguiu para aprovação no Senado 

Federal.  

No dia 07/07/2010 as comissões do Senado de Constituição, Justiça 

e Cidadania (CCJ), de Assuntos Sociais (CAS), de Assuntos Econômicos 

(CAE), de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

(CMA) aprovaram o PL 203-B/91 – o substitutivo – cujo teor é bastante 

semelhante ao do PL 1991/2007. O projeto foi encaminhado para o Plenário 

do Senado Federal para aprovação, em caráter emergencial. A lei foi 

sancionada pelo presidente Lula no dia 02/08/2010 e atuará tanto no âmbito 

da iniciativa privada quando da pública (MMA, 2010).  

Quem coordena o Programa de Resíduos Sólidos no PPA do atual 

governo é o MMA, por intermédio da Secretaria de Recursos Hídricos e 

Ambiente Urbano – SRHU. A liderança pela implementação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos junto aos demais ministérios tem sido feita 

pela Secretaria.  

A abrangência da lei é a seguinte:  

Art. 6º.  São princípios da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos:  
I - a prevenção e a precaução;  

                                                   
6 Substitutivo ao PLS 354/89 na casa de origem, projeto de lei original, que dispõe 

sobre o t acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação 
final dos resíduos de serviços de saúde. 
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II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  
III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, 
que considere as variáveis ambiental, social, cultural, 
econômica, tecnológica e de saúde pública;  
IV - o desenvolvimento sustentável;  
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o 
fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços 
qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e 
tragam qualidade de vida e a redução do impacto 
ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, 
no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação 
estimada do planeta;  
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder 
público, o setor empresarial e demais segmentos da 
sociedade;  
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos;  
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e 
reciclável como um bem econômico e de valor social, 
gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;  
IX - o respeito às diversidades locais e regionais;  
X - o direito da sociedade à informação e ao controle 
social;  
XI - a razoabilidade e a proporcionalidade. 
 
Art. 7º  São objetivos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos:  
I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e 
tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos;  
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de 
produção e consumo de bens e serviços;  
IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de 
tecnologias limpas como forma de minimizar impactos 
ambientais;  
V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos 
perigosos;  
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista 
fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados 
de materiais recicláveis e reciclados;  
VII - gestão integrada de resíduos sólidos;  
VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder 
público, e destas com o setor empresarial, com vistas à 
cooperação técnica e financeira para a gestão integrada 
de resíduos sólidos;  
IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos 
sólidos;  
X - regularidade, continuidade, funcionalidade e 
universalização da prestação dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com 
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adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que 
assegurem a recuperação dos custos dos serviços 
prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade 
operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 
2007;  
XI - prioridade, nas aquisições e contratações 
governamentais, para:  
a) produtos reciclados e recicláveis;  
b) bens, serviços e obras que considerem critérios 
compatíveis com padrões de consumo social e 
ambientalmente sustentáveis;  
XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis 
e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo 
de vida do produto;  
XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de 
gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria 
dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos 
resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 
aproveitamento energético;  
XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo 
sustentável.  
 

O texto prevê a responsabilidade tanto do Governo quanto da 

Sociedade pelas ações relativas aos resíduos. Isso é importante porque torna 

todos os geradores igualmente comprometidos com as suas práticas.  

Art. 1º. Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e 
instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à 
gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 
incluídos os perigosos, às responsabilidades dos 
geradores e do poder público e aos instrumentos 
econômicos aplicáveis.  
§ 1º  Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas 
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de 
resíduos sólidos e as que desenvolvam ações 
relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de 
resíduos sólidos.  
(...)Art. 4º A Política Nacional de Resíduos Sólidos 
reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, 
diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo 
Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 
Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, 
com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.  
(...)Art. 25º  O poder público, o setor empresarial e a 
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coletividade são responsáveis pela efetividade das ações 
voltadas para assegurar a observância da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais 
determinações estabelecidas nesta Lei e em seu 
regulamento.  
 

Também são estabelecidos conceitos necessários para a compreensão 

do processo de gerenciamento.  

Art. 3º  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  
I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado 
entre o poder público e fabricantes, importadores, 
distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 
implantação da responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida do produto;  
II - área contaminada: local onde há contaminação 
causada pela disposição, regular ou irregular, de 
quaisquer substâncias ou resíduos;  
III - área órfã contaminada: área contaminada cujos 
responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou 
individualizáveis;  
IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que 
envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de 
matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o 
consumo e a disposição final;  
V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos 
previamente segregados conforme sua constituição ou 
composição;  
VI - controle social: conjunto de mecanismos e 
procedimentos que garantam à sociedade informações e 
participação nos processos de formulação, 
implementação e avaliação das políticas públicas 
relacionadas aos resíduos sólidos;  
VII - destinação final ambientalmente adequada: 
destinação de resíduos que inclui a reutilização, a 
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações 
admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do 
SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, 
observando normas operacionais específicas de modo a 
evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 
minimizar os impactos ambientais adversos;  
VIII - disposição final ambientalmente adequada: 
distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando 
normas operacionais específicas de modo a evitar danos 
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos;  
IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado, que geram 
resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas 
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incluído o consumo;  
X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de 
ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de 
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 
final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, 
de acordo com plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;  
XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de 
ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 
econômica, ambiental, cultural e social, com controle 
social e sob a premissa do desenvolvimento 
sustentável;  
XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento 
econômico e social caracterizado por um conjunto de 
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 
outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada;  
XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: 
produção e consumo de bens e serviços de forma a 
atender as necessidades das atuais gerações e permitir 
melhores condições de vida, sem comprometer a 
qualidade ambiental e o atendimento das necessidades 
das gerações futuras;  
XIV - reciclagem: processo de transformação dos 
resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com 
vistas à transformação em insumos ou novos produtos, 
observadas as condições e os padrões estabelecidos 
pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do 
SNVS e do Suasa;  
XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas 
todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 
processos tecnológicos disponíveis e economicamente 
viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada;  
XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou 
bem descartado resultante de atividades humanas em 
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 
em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica 
ou economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível;  
XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

 

 



36 

 

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, nos termos desta Lei;  
XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos 
resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física 
ou físico-química, observadas as condições e os padrões 
estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, 
se couber, do SNVS e do Suasa;  
XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos: conjunto de atividades previstas no 
art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007.  

O projeto apresenta classificações distintas das apresentadas na 

Resolução 307 do CONAMA:  

Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos 
têm a seguinte classificação:  
I - quanto à origem:  
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades 
domésticas em residências urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da 
varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e 
outros serviços de limpeza urbana;  
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas 
“a” e “b”;  
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, 
excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e 
“j”;  
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: 
os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na 
alínea “c”;  
f) resíduos industriais: os gerados nos processos 
produtivos e instalações industriais;  
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos 
serviços de saúde, conforme definido em regulamento 
ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e 
do SNVS;  
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;  
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados 
a insumos utilizados nessas atividades;  
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j) resíduos de serviços de transportes: os originários de 
portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários 
e ferroviários e passagens de fronteira;  
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de 
pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;  
II - quanto à periculosidade:  
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, 
apresentam significativo risco à saúde pública ou à 
qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou 
norma técnica;  
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na 
alínea “a”.  
Parágrafo único.  Respeitado o disposto no art. 20, os 
resíduos referidos na alínea “d” do inciso I do caput, se 
caracterizados como não perigosos, podem, em razão de 
sua natureza, composição ou volume, ser equiparados 
aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal.  
 

Os artigos seguintes, contido no referido projeto de lei, estabeleciam 

de forma veemente o papel dos órgãos da Administração Pública e os 

deveres a serem cumpridos por ele.  

Art. 19. (...)  
§ 6o  Além do disposto nos incisos I a XIX do caput 
deste artigo, o plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos contemplará ações específicas a serem 
desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração 
pública, com vistas à utilização racional dos recursos 
ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício 
e à minimização da geração de resíduos sólidos.  
 

Outra prática implementada é a logística reversa, que traz para 

fabricante do produto que provocou a geração do resíduo a co-

responsabilidade pelo tratamento do resíduo. Em outras palavras, a logística 

reversa tem por objetivo planejar, implementar e controlar a eficiência e 

eficácia dos custos, dos fluxos das matérias-primas, dos produtos em curso 

ou acabados e informações relacionadas, desde o ponto de consumo até o 

ponto de origem, com o objetivo de readquirir valor ou realizar o descarte 

adequado (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1998).  

Finalmente, surge o papel de incentivador das boas práticas no 

gerenciamento de resíduos sólidos, estimulando a pesquisa e outras 
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iniciativas com os mecanismos que melhor o prouver. O art. 24, em especial, 

traz subsídios legais para a Instrução Normativa 1/2010 do MPOG, quando 

trata de licitações sustentáveis.  

Percebe-se que a sanção dessa lei foi fundamental para que a Politica 

Nacional de Resíduos Sólidos se solidifique como diretriz para as práticas de 

gerenciamento de resíduos no Brasil.  

2.1.6 Agenda Ambiental da Administração Pública - A3P 

A Agenda Ambiental da Administração Pública, também conhecida 

como A3P, é resultado de um trabalho iniciado em 1999 no Ministério do 

Meio Ambiente e tem por objetivo “estimular os gestores públicos a 

incorporar princípios e critérios de gestão ambiental em suas atividades 

rotineiras, levando à economia de recursos naturais e à redução de gastos 

institucionais por meio do uso racional dos bens públicos e da gestão 

adequada dos resíduos”. O trabalho é resultado de um novo perfil de 

sociedade, e se deu em função das exigências e preocupações relativas às 

questões ambientais e compromisso com o planeta (MMA, 2007).  

A adesão à proposta é voluntária e conta com o bom senso, a 

consciência ambiental, a ética e o comprometimento tanto com os órgãos da 

Administração Pública como dos gestores para sua aplicação. Deve ser 

promovida a sensibilização de servidores e prestadores de serviços com 

relação ao consumo responsável e ao combate ao desperdício. Dentre os 

eixos temáticos da Agenda estão: as licitações com critérios sustentáveis, o 

uso racional de recursos, o combate ao desperdício de qualquer natureza, a 

gestão ambiental de resíduos e a capacitação continuada dos gestores 

públicos. Dentre os objetivos estão o “combate a todas as formas de 

desperdício dos bens públicos e recursos naturais, inclusão de critérios 

socioambientais nos investimentos, compras e contratações públicas, gestão 

ambiental dos resíduos (incluindo a parceria com cooperativas de catadores 

de lixo para geração de trabalho e renda), formação continuada dos 

servidores públicos em relação aos aspectos socioambientais e de melhoria 
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da qualidade do ambiente de trabalho, reacender a ética e a auto-estima dos 

servidores públicos, principalmente em relação ao atendimento de interesses 

coletivos”. (MMA, 2007).  

Na cartilha da A3P são listados os principais deveres dos órgãos e 

entidades federais, estaduais e municipais, que servem como diretrizes no 

estabelecimento das políticas individuais.  Para a sua implantação, é 

fundamental que seja definida pelo órgão uma política ambiental e 

estratégias para que a instituição alcance as metas, que devem ser 

mensuráveis, para futura avaliação e controle. As orientações para a 

implementação são baseadas na ISO 14.000, que trata de Sistemas de Gestão 

Ambiental (MMA, 2007). 

A política ambiental do órgão deve ser definida de forma clara, estar 

documentada e ser acessível ao público interno e externo. Deve-se ressaltar 

que a adoção de práticas redutoras de desperdício gera economia de recursos 

naturais, redução de despesas além da mudança de cultura que poderá ser 

gerada na sociedade em função do poder de compra do Poder Público. Para 

que se atinja o sucesso interno, a comunicação entre os setores da instituição 

deve ser permanente (MMA, 2007). 

A Agenda trata de diversos itens que devem ser considerados na 

gestão da instituição para que a redução às diversas formas de desperdício 

ocorra. Existe inclusive uma previsão de que, com a adoção de boas práticas, 

até 2030 o setor de edificações poderá reduzir em até 30% as emissões 

projetadas (MMA, 2007). Especificamente no que diz respeito ao 

gerenciamento de resíduos, ela traz algumas recomendações, como por 

exemplo a doação de material reciclável para cooperativas de catadores, a 

adoção da prática do 3R7, a separação de lixo e coleta seletiva, além de dar 

uma orientação genérica sobre o que fazer com itens que não estão 

enquadrados nas categorias da coleta seletiva (lixo orgânico, metal, vidro, 

papel, plástico e baterias), que é o campo de atuação deste trabalho.  
                                                   
7 3R é a sigla para a política do Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Existe ainda um 4º 

R, que significa Recusar produtos de alto impacto ambiental (MMA, 2007) 
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2.1.7 �ormas da AB�T vigentes que tratam sobre o 

gerenciamento de resíduos e afins 

Quadro 1 Normas da ABNT relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos 

�ORMA A�O TÍTULO ORIE�TAÇÃO 

ABNT  
NBR 10004 

2004 Resíduos sólidos Classificação 

ABNT 
 NBR 12980 

1993 Coleta, varrição e 
acondicionamento de resíduos 

sólidos urbanos 

 -  

ABNT  
NBR 13463 

1995 Coleta de resíduos sólidos  -  

ABNT  
NBR 15112 

2004 Resíduos da construção civil 
e resíduos volumosos – Área 

de transbordo e triagem 

Diretrizes para 
projeto, implantação 

e operação. 

ABNT  
NBR 15113 

2004 Resíduos da construção civil 
e resíduos inertes – Aterros  

Diretrizes para 
projeto, implantação 

e operação. 

ABNT 
 NBR 15114 

2004 Resíduos da construção civil 
– Áreas de reciclagem. 

Diretrizes para 
projeto, implantação 

e operação. 

ABNT  
NBR 15115 

2004 Agregados reciclados de 
resíduos sólidos da 

construção civil – Execução 
de camadas de pavimentação 

Procedimentos  

ABNT  
NBR 15116 

2004 Agregados reciclados de 
resíduos sólidos da 

construção civil – Utilização 
em pavimentação e preparo 
de concreto sem função 

estrutural 

Requisitos 
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2.2 UM BREVE PA�ORAMA SOBRE OS IMPACTOS DOS 

RESÍDUOS DA CO�STRUÇÃO CIVIL (E AFI�S) �O MEIO 

AMBIE�TE 

Nas últimas duas décadas a questão ambiental vem sendo debatida 

de forma incansável nos cenários nacional e internacional, pois a 

possibilidade do esgotamento de alguns recursos torna-se uma realidade cada 

vez mais presente.  

A grande questão é que o desenvolvimento e o progresso se deram às 

custas da exploração desenfreada de recursos, sem a preocupação com a 

degradação ambiental. Principalmente após a Revolução Industrial, com o 

desenvolvimento das indústrias e a mudança na escala de produção – que 

deixa de ser artesanal –, a extração e o consumo de matéria-prima passam a 

acontecer em quantidade e velocidade sequer sonhadas no século anterior 

(HOBSBAWN, 2002). 

A sociedade seguiu um modelo de desenvolvimento baseado na 

produção de energia por combustíveis fósseis. Essa prática, aliada ao 

aumento da velocidade do ritmo de uso dos solos, contribuiu para o aumento 

da liberação de gases de efeito estufa na atmosfera, contribuindo para o 

aquecimento global. Afinal, segundo a ONU (1992), na Convenção-Quadro 

sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) tais mudanças são relacionadas 

direta ou indiretamente às atividades humanas, que provocam alterações na 

atmosfera mundial e que se soma àquelas provocadas variabilidade natural 

do clima observada durante períodos correlatos. Portanto, a prática humana  

potencializa e acelera alguns eventos naturais, que passam a ocorrer em 

níveis inadministráveis para seus potencializadores (MMA, 2007).  

A engenharia sempre esteve diretamente relacionada ao 

desenvolvimento da humanidade (MASCARÓ, 2004). Da construção das 

pirâmides à construção de máquinas, da construção de abrigos à abertura de 

estradas, da ligação de penhascos por pontes à construção de ferrovias, tudo 

foi solucionado pela engenharia e pela construção civil.  Contudo, a prática 
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exploratória feita sem critérios e de forma pouco sustentável compromete as 

fontes originais: Minas de extração esgotadas dificilmente recompõem sua 

fauna e flora nativas;  florestas de madeira de lei com espécies outrora 

abundantes agora abrigam exemplares em risco de extinção; sem contar os 

prejuízos causados à atmosfera e que ultrapassam os limites impostos pela 

biosfera (MERICO, 2009)  

Não se pode questionar o papel econômico e social que a indústria 

da construção civil desempenha no desenvolvimento de um país: a geração 

de empregos e de renda, além da participação para o desenvolvimento 

tecnológico são contribuições valiosas (PINTO, 2005). No entanto, também 

não se pode ignorar que essa mesma indústria, responsável pelo consumo de 

grande parte dos recursos naturais, é também a maior geradora de resíduos 

sólidos sem destinação adequada (JOHN, 2002).  

Sjöström (1992) estima que a construção civil seja responsável pelo 

consumo entre 20% a 50% dos recursos naturais consumidos pela sociedade. 

Segundo John (20--), a indústria da construção civil consome entre 15% a 

50% de todos os recursos extraídos da natureza. Mesmo com valores 

diferentes, é fato que a estimativa de exploração coloca esse setor como um 

dos maiores consumidores de recursos naturais. 

A indústria da construção civil é uma das atividades que mais geram 

resíduos, desde a exploração do meio ambiente para extração da matéria-

prima até o final da vida útil da edificação (CARNEIRO et al., 2001), que ao 

perder sua utilidade se transforma em resíduo de demolição. Esse resultado, 

oneroso para o meio-ambiente, é fruto de um processo falho que passa pelas 

seguintes etapas:  

� Extração mal-gerenciada e pouco otimizada, além dos riscos 

de ocorrência na ilegalidade e do uso de mão-de-obra 

escrava; 

� Acondicionamento e transporte inadequados, que provocam 

desperdício e danos à matéria-prima transportada; 

� Armazenamento inadequado (tanto no depósito quanto na 
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obra), ocasionando mais perdas de material; 

� Processo construtivo artesanal, com muito desperdício e sem 

controle de qualidade; 

� Falta de projeto e de planejamento;  

� Falta de orientação dos operários, que não possuem a cultura 

do aproveitamento. Se um azulejista, por exemplo, usa 

metade da cerâmica para fazer um acabamento no final da 

parede, caso ele precise de outra meia cerâmica ele prefere 

quebrar uma cerâmica nova a utilizar a sobra da quebra 

anterior, mesmo que ela atenda. 

� Desperdício e falta de cuidado no manejo da matéria-prima;  

� Dentre outros; 
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Figura 1 Pavimentação feita sem controle de qualidade. 

                                      Porto Alegre – RS 

 Fonte: CLICRBS, 2010 
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Figura 2 Muro de contenção executado de forma incorreta provoca acidente. 
Salvador - BA  

Fonte: ATARDE, 2010 
 

O processo de geração de resíduos na construção é potencializado 

pelo uso de métodos artesanais, mal gerenciados e pela falta de controle de 

qualidade nos procedimentos de execução. Isso faz com que a construção 

civil seja responsável pela geração de mais da metade dos resíduos sólidos 

urbanos. Em Brasília, por exemplo, dados de 2008 mostram que 

aproximadamente 66% dos resíduos coletados pelo serviço de limpeza 

urbana (SLU-DF) foram resíduos de remoção, constituídos em sua maior 

parte de entulhos. No município de São Paulo, dados mostram que esse 

percentual chega a 55% (PINTO, 2005). Em Belo Horizonte, esse valor 

ultrapassa os 40% (SINDUSCON-MG, 2005), valor semelhante ao de 

Salvador, aproximadamente 44% (LIMPURB-BA, 2006). Isso sem contar os 

acúmulos ilegais de entulho que acontecem no espaço urbano. Um estudo 

realizado em 11 municípios brasileiros revela que a média gira em torno de 

61%, de acordo com Pinto e Gonzáles (2005): 
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28%

11%

RCD

Domésticos

Outros

 
 

      Gráfico 1 Presença dos diversos componentes dos resíduos sólidos 
urbanos, em massa (média de 11 municípios 
brasileiros) 

      Legenda: *Outros: abrangem os resíduos de serviços de saúde 
(RSS) e resíduos volumosos (podas, móveis e outros 
inservíveis). 

      Fonte: Adaptado de Pinto e Gonzáles (2005).  
 

A deposição inadequada desses resíduos merece atenção especial, 

pois provoca problemas como a proliferação de insetos e animais 

transmissores de doenças, a ocupação irregular de ruas e terrenos 

(prejudicando a locomoção de veículos e pedestres), obstrução de sistemas 

urbanos de drenagem (provocando enchentes), degradação da paisagem 

urbana, provocação de riscos gerados por resíduos perigosos (cacos de 

vidros, pregos enferrujados, etc) e assoreamento de mananciais (PINTO, 

2005). Segundo Mendes et al. (2004, apud MENDES; OLIVEIRA, 2008), a 

deposição irregular de entulho ocasiona proliferação de vetores de doenças, 
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entupimento de galerias e bueiros, assoreamento de córregos e rios, 

contaminação de águas superficiais e poluição visual. 

Os cenários mencionados acima fazem parte da realidade urbana de 

grande parte das metrópoles, e mostram que a responsabilidade da indústria 

da construção civil para com as consequências sobre o meio ambiente é 

inquestionável. Além disso, um bom programa de gerenciamento deve ser 

um assunto para constante preocupação por parte das autoridades, pois trata-

se inclusive de uma questão de saúde pública. Priorizar uma proposta 

adequada de gestão de RCC transforma a paisagem urbana e minimiza 

significativamente os impactos ambientais. É preciso que haja uma 

conscientização dos principais geradores para que eles despertem para a 

mudança, pois o planeta tem mostrado que essas mudanças são mais do que 

necessárias, são primordiais para que o equilíbrio ambiental seja mantido.  
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2.3 A QUESTÃO DOS RESÍDUOS �A CO�STRUÇÃO CIVIL 

Sabe-se que em alguns assentamentos vernaculares, onde a 

necessidade de sobrevivência é primordial, a economia de recursos e a 

racionalização das soluções construtivas fazem com que o desperdício 

praticamente não esteja presente nessas culturas (MASCARÓ, 2004). No 

entanto, esse comportamento exemplar não é regra, e sim exceção. A 

indústria da construção civil é uma das principais responsáveis na geração de 

impactos ambientais e deve estar estreitamente envolvida na proposição de 

soluções e na melhoria de seus procedimentos.  

Segundo John (2002), não se pode subestimar o impacto ambiental 

gerado pela construção civil. Para que os impactos sejam minimizados, ele 

propõe que seis princípios sejam seguidos: a redução no consumo de 

recursos, a máxima reutilização de recursos, o uso de recursos renováveis ou 

recicláveis, a proteção ao meio ambiente, a criação de um ambiente saudável 

e não tóxico e a busca da qualidade na criação do ambiente construído 

(KILBERT, 1995 apud JOHN, 2002).   

A mudança de hábitos faz-se mais do que necessária, fundamental e 

essencial para que o conceito de desenvolvimento sustentável esteja presente 

na construção civil da forma ideal. Afinal, deve-se atender às necessidades 

das gerações presentes sem comprometer a disponibilidade dos recursos para 

as gerações futuras8 (MERICO, 2009). No entanto, não podemos esquecer da 

herança deixada pelas gerações passadas, tanto na cultura e nos hábitos de 

descarte quanto no meio ambiente. De acordo com Pinto (1989, apud Santos, 

1995) e Agopyan (1999) o volume de entulho gerado por uma nova obra 

com processo construtivo convencional chega a representar até 20% de seu 

custo final. Alves (1999) afirma que esses percentuais podem chegar a 35%. 

Souza et al. (2007), com estudos mais recentes, apontam que a perda média 

de materiais nos processos construtivos está em torno de 25%. Pinto (1999, 

                                                   
8 Conceito de desenvolvimento sustentável. 
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apud JÚNIOR, 2007) explica que através de vários estudos realizados no 

país, considera-se que a perda da construção civil do Brasil tem um 

percentual entre 20% a 30%. Vários estudos de abrangência nacional 

revelaram que as perdas ocorridas nas construções de edifícios não são 

desprezíveis, e os valores apresentados não consideram os impactos 

causados nos locais onde são depositados esses materiais.  

Tabela 1 Índice de perdas de materiais na indústria da construção  

PESQUISADORES MATERIAIS 
(%) 

SOUZA* PI�TO** SOILBELMA�
** 

Areia 44 39 44 

Cimento 56 33 83 

Cal 36 102 - 

Concreto 9 1 13 

Aço 11 26 19 

Blocos e tijolos 13 13 52 

*Souza (1998, apud PINTO, 1999) – mediana de diversas obras no Brasil 
**Pinto (1989) – Valores de uma obra, São Carlos-SP 
***Soilbelman (1993, apud PINTO, 1999) – mediana de 5 obras em Porto 

Alegre-RS 
Fonte: Adaptado de Cassa et al. (2001) 
 

Percebe-se que, apesar da divergência de valores entre os estudiosos 

da área, o fato de que as perdas são é exageradas e anti-econômicas é 

incontenstável. Grande parte dessa perda é fruto do mal gerenciamento da 

obra. É evidente que dentro de um processo construtivo existem perdas, mas 

elas podem ser significativamente reduzidas se houver uma gestão adequada 

do canteiro de obra. Existem alguns mecanismos que auxiliam nesse 

gerenciamento em todas as etapas da obra.  
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     Tabela 2 Componentes do entulho em relação ao tipo de obra em que foi gerado 

Componentes 
Presentes 

Trabalhos 
Rodoviários  

(%) 

Escavações  
(%) 

Sobras de 
demolição  

(%) 

Obras 
diversas  
(%) 

Sobras de 
limpeza  
(%) 

Concreto 48 6,1 54,3 17,5 18,4 

Tijolos -  0,3 6,3 12 5 

Areia 4,6 9,6 1,4 3,3 1,7 

Solo, poeira e 
lama 

16,8 48,9 11,9 16,1 30,5 

Rocha 7 32,5 11,4 23,1 23,9 

Asfalto 23,5 -  1,6 -  0,1 

Metais -  0,5 3,4 6,1 4,4 

Madeira de 
construção 

0,1 1,1 7,2 18,3 10,5 

Papel e 
matéria 
orgânica 

-  1 1,6 2,7 3,5 

Outros -  -  0,9 0,9 2 

Fonte: Levy (1997 apud CASSA et al, 2001). Adaptado.  
 

Especificamente com relação aos resíduos, a resolução 307 do 

CONAMA institui o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil – o PGRCC – cujas etapas são a caracterização do resíduo, triagem, 

acondicionamento, transporte e destinação. 

 O SINDUSCON-SP orienta as construtoras no gerenciamento de 

seus resíduos, propondo uma sequência de atividades que devem ser 

seguidas para que o canteiro fique organizado e todos os materiais possam 

ser aproveitados da melhor forma. Essa dinâmica começa com o correto 

acondicionamento inicial dos resíduos, para que eles sejam transportados 

internamente para o seu armazenamento final. Dessa forma, eles podem ser 

reaproveitados no próprio canteiro ou podem ser encaminhados para a 

reciclagem em transportes adequados.  

Para que o RCC sejam destinados de forma correta, é preciso saber 

de que material são compostos, quais as possibilidades e perspectivas de uso, 

se a reutilização e a reciclagem são economicamente viáveis, dentre outros 
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aspectos importantes (CASSA et al., 2001). A resolução 307 do CONAMA 

classifica os resíduos da construção de acordo com a sua composição e essa 

classificação é a que tem sido utilizada pelas construtoras na elaboração de 

seus planos de gerenciamento. 

O correto gerenciamento aliado a um programa de reciclagem 

representa grande avanço na contribuição das fontes geradoras para a 

preservação dos recursos naturais. Segundo Mendes e Oliveira (2007), se o 

entulho for utilizado como matéria-prima ou agregado, ele deixa de ser um 

problema e se torna uma solução para a escassez de materiais granulares. O 

uso de material reciclado, além de contribuir positivamente para a redução 

do consumo de matéria-prima proveniente da extração direta da natureza, 

diminui a deposição de resíduos em depósitos que poderiam ter suas áreas 

utilizadas para outras finalidades. Essa aplicação torna-se, portanto, 

importante ferramenta no combate a degradação ambiental. 

2.3.1 Classificação de resíduos segundo a Resolução 307 do 

CO�AMA 

De acordo com a resolução 307 do CONAMA, os resíduos gerados 

pela construção civil possuem quatro classificações, sendo que cada uma das 

classes já recebe uma orientação acerca da sua destinação:  

• Classe A – Alvenaria, concreto e argamassas provenientes de 

construções e demolições de edificações e obras de infra-estrutura, do 

processo de fabricação de peças pré-moldadas em concreto e solos 

provenientes de terraplanagem.  

 Destinação: reutilização ou reciclagem com uso na forma de 

agregados reciclados. Caso não seja possível, eles podem ser depositados em 

aterros licenciados, específicos para resíduos de construção, desde que 

dispostos de forma a facilitar a sua reutilização futura. 

 

 



52 

 

 

   Figura 3 Resíduos do tipo classe A 

   Fonte: INDYMEDIA, 2010 

 
• Classe B – Madeira, vidro, metal, plástico, papelão, papel, dentre 

outros.  

 Destinação: reutilização, reciclagem ou armazenamento 

temporário com uma disposição que permita a reutilização futura. 

 

Figura 4 Resíduos do tipo classe B – Madeira 

Fonte: IDEIAS VERDES, 2010 
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• Classe C – Resíduos sem tecnologia disponível para recuperação 

ou cuja tecnologia ainda não seja economicamente viável para a reciclagem, 

como é o caso do gesso.  

 Destinação: o armazenamento, transporte e destinação 

devem ser feitos de acordo com as normas técnicas específicas. 

 

        Figura 5 Resíduo do tipo classe C – Gesso 

         Fonte: TECHNE, 2010 

• Classe D – Resíduos perigosos9 oriundos de determinados 

materiais utilizados na construção (tintas, óleos, solventes etc.), resíduos 

contaminados ou prejudiciais à saúde (demolições e reformas de clínicas 

radiológicas, instalações industriais, telhas e elementos contendo amianto) e 

outros produtos nocivos à saúde.  

 Destinação: o armazenamento, transporte e destinação deve 

ser feito de acordo com as normas técnicas específicas. 

                                                   
9 A NBR 10004:2004 classifica os resíduos de acordo com a sua periculosidade e 

define quais são os resíduos perigosos.  
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      Figura 6 Resíduos do tipo classe D - telha de amianto 

      Fonte: ARAZAO, 2010 

2.3.2 A composição dos RCC  

Segundo Pinto e Gonzáles (2005) a partir da década de 90 a geração 

de RCC cresceu significativamente. Eles são oriundos de obras de infra-

estrutura urbana, construção de novas edificações e também nas ampliações 

e demolições de edificações existentes, que resultam na maior parte dos 

RCC gerados. Os dados abaixo informam a média de RCC gerados em 

alguns municípios brasileiros diagnosticados pelo autor em função da 

natureza da obra: 
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59%

20%

21%

Reformas, ampliações e demolições

Novas residências

Novas edificações com área superior a 300m²
  

 

Gráfico 2: Origem dos RCD em algumas cidades brasileiras 
Fonte: Adaptado de Pinto e Gonzáles (2005).  

 

Bossinc et al. (1996, apud JÚNIOR, 2007) informa que na Europa os 

valores referentes às reformas e manutenções gira em torno de 66%, ao 

passo que nos Estados Unidos sobem para 87% no caso de edificações 

residenciais e 92% nas edificações não residenciais. 

A composição dos RCC em função do tipo de material e o percentual 

que ele representa varia entre municípios, de acordo com a metodologia 

utilizada para análise e com o perfil de consumo em cada localidade. A 

importância dada aos materiais pode ocorrer em função do programa 

adotado por cada prefeitura e da facilidade de reaproveitamento de 

determinado material. Pinto (2005) apresenta a composição qualitativa bem 

completa, mostrando que os RCC são compostos de:  
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� Blocos de concreto, blocos e componentes cerâmicos, 

argamassas, concreto, tijolos e afins; 

� Madeira; 

� Serragem; 

� Plástico (sacos, embalagens, aparas de tubulações, etc.;) 

� Papel e papelão (sacos, caixas, embalagens e papéis de 

escritório); 

� Metal (ferro, aço, fiação, arame, etc.); 

� Fitas de segurança e telas de fachada e de proteção (caso não 

tenham sido recolhidas para reuso); 

� EPS (poliestireno expandido), como por exemplo isopor; 

� Resíduos perigosos presentes em embalagens de plástico e 

metal (tintas e solventes), instrumentos de aplicação como 

broxas, pincéis, trinchas e outros materiais auxiliares 

(trapos, estopas, panos) 

Já Cassa et al. (2001) separa os materiais para determinar a 

composição do entulho de acordo com os seguintes grupos:  

� Solo e areia; 

� Cerâmica branca; 

� Cerâmica vermelha; 

� Alfalto; 

� Concreto e argamassa; 

� Rocha; 

� Concreto armado; 

� Metais ferrosos; 

� Gesso; 

� Espuma, couro e tecido; 

� Plástico e borracha; 

� Papel e papelão; 

� Madeira de construção; 

� Outros materiais. 
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Lima (2008) divide os resíduos de acordo com cada etapa da obra: 

      Quadro 2 Tipos de resíduos gerados em cada etapa de uma obra 

Fases da obra Tipos de resíduos possivelmente gerados 

solos Limpeza do terreno 

Rochas, vegetação, galhos; 

Blocos cerâmicos, concreto (areia, brita) Montagem do canteiro 

Madeiras 

Solos Fundações 

Rochas 

Concreto (areia, brita) 

Madeira  

Superestrutura 

Sucata de ferro, formas plásticas 

Blocos cerâmicos, blocos de concreto, argamassa Alvenaria 

Papel, plástico 

Blocos cerâmicos Instalações 
hidrossanitárias PVC, PPR 

Blocos cerâmicos Instalações elétricas 

Conduítes, mangueira, fio de cobre 

Reboco interno/externo Argamassa 

Pisos e azulejos cerâmicos Revestimentos 

Piso laminado de madeira, papel, papelão, 
plástico 

Forro de gesso Placas de gesso acartonado (aparas) 

Pinturas Tintas, seladores, vernizes, texturas 

Madeiras Coberturas 

Cacos de telhas, pedaços de telhas de 
fibrocimento.  

     Fonte: Lima (2008). Adaptado  
 

 Pesquisas realizadas mostram que os estudos não chegam a esse 

nível de detalhamento, mesmo porque quantificar todos os elementos 

descartados é bastante complicado. O único elemento que aparece em todas 

as análises é o resíduo classe A, havendo uma variação entre quais são os 

outros resíduos considerados de acordo com a metodologia utilizada pelo 

pesquisador. Apesar das metodologias serem distintas, os valores 
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apresentados nos gráficos 3 e 4 dão uma noção a respeito da composição dos 

RCC na prática, em larga escala:  

53%

9%

5%

5%

22%

4%

2%

Concreto e
argamassa

Cerâmica
vermelha

Cerâmica branca

Pedra

Solo e areia

Plástico

Outros

 

Gráfico 3 Composição dos RCC em Salvador-BA 
Fonte: Adaptado de Cassa et al. (2001, apud JÚNIOR, 2007) 

15%

38%

20%

1%

1%

2%

23%
Concreto 

Cerâmica

Solo e areia

Poda

Metal

Madeira

Outros (rejeitos)

 
Gráfico 4 Composição dos RCC em Passo Fundo – RS 
Fonte: Adaptado de Bonfante et al. (2002, apud JÚNIOR, 2007) 
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23%

28%

49%

Solo, poda e resíduos
diversos

Papel, papelão, aço e
madeira

RCC (cimento,
argamassa, concreto,
tijolo)

 
Gráfico 5 Composição dos RCC em Florianópolis – SC 
Fonte: Adaptado de Xavier e Rocha et al (2001, apud JÚNIOR, 2007)  

 

A tabela 3 mostra um resumo comparativo do enfoque dado aos 

materiais nas cidades mencionadas: 

 Tabela 3 Comparação entre a forma de classificação dos resíduos gerados em 
algumas cidades brasileiras 

Tipo de 
resíduo 

Salvador-BA* 
 
  

Passo Fundo-RS** Florianópolis-
SC*** 

Concretos, 
argamassas, 
cerâmica 

72,00% 53,00% 49,00% 

Solo, areia e 
poda 

22,00% 21,00% 23,00% 

Plástico  4,00% - - 

Papel, 
papelão, aço, 

madeira 

- 3,00% 28,00% 

Outros 2,00% 23,00%(inclui 
material orgânico) 

-  

 
*Cassa et al (2001, apud JÚNIOR, 2007) 
** Bonfante et al (2001, apud JÚNIOR, 2007) 
*** Xavier e Rocha (2002, apud JÚNIOR, 2007) 

 

 

Comparando cidades na Europa e Ásia e algumas cidades brasileiras, 

temos os seguintes valores: 
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Tabela 4 Comparação entre os tipos de resíduos gerados em algumas cidades 
brasileiras e estrangeiras 

Material Reino 
Unido 

Hong 
Kong 

São 
Carlos 
(SP-

Brasil) 

São 
Paulo 
(Brasil) 

Ribeirã
o Preto 
(SP-

Brasil) 

Salvador 
(BA-
Brasil) 

Concreto e 
argamassa  

9,00% 17,00% 69,00% 12,00-
33,00% 

59,00% 53,00% 

Solo e 
areia 

75,00% 
(+ rocha) 

19,00% - 82,00-
32,00% 

- 22,00% 

Cerâmica 5,00% 12,00% 29,00% 3,00-
30,00% 

23,00% 14,00% 

Rocha - 23,00% 1,00% - 18,00% 5,00% 

Outros 11,00% 28,00% 1,00% 3,00-
5,00% 

- 6,00% 

      Fonte: Adaptado de Neto (2005, apud JÚNIOR, 2007) 
 

É interessante observar que só aparecem discriminados os resíduos 

pertencentes à classe A, que possuem o percentual mais significativo. 

Resíduos como aço, madeira, papel, papelão e vidro quase não aparecem, 

estando na maioria das vezes enquadrados na classificação “outros”. O  

SINDUSCON-MG (2005) estima que em uma caçamba de entulho, de 20 a 

35% dos RCC sejam da classe B e D.  

 

      Figura 7 Resíduos de demolição, com predominância de tijolos. 

       Fonte: CLICRBS, 2010 
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2.3.3  A questão dos resíduos do tipo classe A 

O resíduo classe A é o tipo de “entulho” mais popular e conhecido10, 

composto basicamente dos restos de construção e demolição com uso de 

argamassas, concreto, peças cerâmicas, enfim, tudo o que nos permite gerar 

agregado reciclado. Esse resíduo, além de representar o maior percentual na 

composição de RCCs gerados – em torno de 50% segundo Júnior (2007) –, é 

o que possui o maior número de opções para o reaproveitamento. 

O agregado reciclado produzido pelo processamento de entulho pode 

ser utilizado como substrato em pavimentação, manutenção de instalações de 

apoio à limpeza urbana, em obras de vias públicas e em infra-estrutura. 

Júnior (2005) acrescenta a opção de uso na confecção de tijolos e bloquetes 

para piso intertravado. Segundo Pinto (2005), ele também pode ser utilizado 

em concreto sem função estrutural. Dependendo da granulometria do resíduo 

processado, ele ainda pode ser usado em argamassa de assentamento de 

alvenaria de vedação, contrapiso, solo-cimento, blocos e tijolos de vedação, 

etc (JÚNIOR, 2007).  

No caso dos entulhos de concreto e cerâmica, Vázquez (2001, apud 

CASSA et al., 2001) explica que de acordo com o tipo de tratamento que 

recebem, eles também podem ser utilizados em aterros, além de servirem 

como agregado para concreto não estrutural.  Poon e Jaillon (2002, apud 

FRAGA, 2006) incentivam práticas como o uso de parte do entulho para 

agregado em argamassas e assentamentos de pisos.  

Para que esse tipo de resíduo possa ser reaproveitado, existem alguns 

procedimentos que devem ser adotados desde a sua geração. Segundo o 

SINDUSCON-SP, dentro de um canteiro de obras os restos de blocos de 

concreto, blocos cerâmicos, argamassas e outros componentes cerâmicos, de 

concreto, de tijolo e outros devem ser empilhados em montes próximos aos 

locais de geração, no próprio pavimento (se for o caso). Em seguida, eles são 

                                                   
10 Normalmente, quando se fala de entulho, erroneamente remete-se a esse tipo de 

resíduo, por representar a maior quantidade dentre os RCCs gerados. 
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transportados horizontalmente em carrinhos ou giricas até os condutores de 

entulhos, elevadores de carga ou gruas, para em seguida serem depositados 

nas caçambas estacionárias de armazenamento. O material deve ser  

transportado por veículos ou catadores credenciados para usinas de 

reciclagem ou outros locais cuja deposição é legal, possibilitando o futuro 

reaproveitamento.  

2.3.4 A questão da madeira 

A madeira é utilizada desde a pré-história como proteção e abrigo, 

fonte geradora de calor, ligação entre dois pontos anteriormente 

intransponíveis. Com a evolução da humanidade, ela passa a ser usada em 

construções mais complexas, como por exemplo em castelos, em meios de 

transportes (embarcações, carroças, carruagens, etc.) e na confecção de 

móveis. Atualmente, os principais usos são na construção civil, indústria 

moveleira e geração de energia.  

 

      Figura 8 Igreja de Kizhi, na Rússia, construída em madeira 
     Fonte: WIKIPEDIA, 2010 

  
No Brasil, apesar de ser um país de dimensões continentais e 
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grandes reservas florestais, o uso refinado da madeira em construções é 

relativamente pequeno, se comparado a países da Europa. Isso se deu em 

função da colonização dos portugueses, cuja tradição construtiva era de 

alvenaria em tijolos de barro, fazendo com que as construções em madeira 

fossem erroneamente associadas à subhabitações (MEIRELLES  et al., 

2007). 

No entanto, a madeira é bastante utilizada como auxiliar na 

construção civil em formas para concretagem, escoras, andaimes, além de 

estruturas, peças de telhado, forros, esquadrias e acabamentos (ZENID, 

2009). Ela também é a principal matéria-prima da indústria moveleira.  

A matéria-prima é retirada das florestas. Inicialmente, o processo de 

extração da madeira não tinha qualquer preocupação com a reposição da 

fonte, sendo feito de forma indiscriminada. No entanto, com a perspectiva de 

esgotamento de alguns recursos naturais em função de desmatamentos para 

diversos fins (projetos agropecuários, urbanísticos, exploração mineral, 

extrativismo vegetal) surge a necessidade da implantação de práticas 

sustentáveis nos processos extrativistas. Passa-se a falar de manejo florestal, 

para que as florestas possam se recompor e o impacto causado com a 

exploração seja minimizado (ZENID, 2009).  

As principais fontes de madeira são as florestas plantadas e as 

florestas nativas. As primeiras, produtoras de matéria-prima para indústria de 

madeira serrada, painéis de vedação e indústria moveleira, são planejadas e 

tem sua implantação, manutenção e exploração previamente aprovada pelo 

IBAMA. As segundas, exploradas para atender o mercado em geral, têm sua 

extração feita de acordo com plano de manejo (nesse caso, com controle da 

mata nativa) ou sem controle algum, de forma irregular. No caso das 

madeiras provenientes de florestas plantadas ou das exploradas com plano de 

manejo, elas são certificadas (ZENID, 2009).  

No Brasil, a exigência com relação às certificações começa a 

despertar a atenção dos consumidores, mas ainda está longe de atingir os 

padrões internacionais. Por isso, os padrões de consumo e produção no 
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Brasil devem ser revistos e o uso de madeira ilegal deve ser banido com a 

adoção da exigência de certificados de origem. Dentro desse contexto, Lima 

(2005) chama a atenção para a mudança no perfil de fabricação de algumas 

indústrias moveleiras do Paraná. Os produtos destinados à exportação são 

confeccionados apenas com madeira reflorestada e certificada em função da 

exigência do mercado externo: países europeus como a França, Alemanha e 

Holanda não consomem produtos que não sigam rigorosamente essas 

exigências.  

A certificação e a legalidade conferidas à madeira é uma solução 

para a questão da exploração ilegal. No entanto, um outro problema 

vinculado à madeira também é passível de preocupação: a geração de 

resíduos, tanto no seu processamento quanto no seu descarte.   

Os resíduos provenientes de descarte são gerados basicamente por 

obras e demolições e podem ser classificados como resíduos classe B, 

segundo a resolução nº 307 do CONAMA. No processamento da madeira, os 

resíduos físicos são basicamente pedaços pequenos de madeira como tocos e 

aparas, além de serragem. No entanto, como há em muitos casos a 

necessidade de tratamentos químicos, pode-se considerar um outro tipo de 

classificação de resíduos, diferente da estabelecida na resolução 307 do 

CONAMA, em função de seu grau de toxicidade, inflamabilidade, 

periculosidade, etc. Essa classificação é prevista na ABNT NBR 

10004/2004, da seguinte forma (LIMA, 2005):  

� Resíduos classe I – perigosos; 

� Resíduos classe II A – não perigosos e não inertes 

� Resíduos classe II B – não perigosos e inertes. 

Nessa classificação, enquadram-se os resíduos físicos e também os 

resíduos gerados no tratamento e beneficiamento da madeira, como por 

exemplo produtos preservativos contra xilófagos (cupins, carunchos), óleos, 

pinturas, vernizes, seladores, etc.  

De acordo com Olandoski (2001, apud LIMA, 2005), do volume 

total da madeira extraída, aproveita-se de 40% a 60%. Isso sem contar as 
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made apud iras já processadas que foram descartadas em processos de 

demolição. Portanto, os resíduos físicos gerados no processamento e no 

descarte da madeira merecem atenção especial, pois são um problema de 

grande relevância ambiental. 

2.3.4.1 A madeira na construção civil 

De acordo com Zenid (2009), o setor da construção civil é o maior 

consumidor de madeira tropical do país. Ela pode ser usada temporariamente 

(formas, escoras, andaimes, etc) ou definitivamente (estruturas, telhados, 

forros, etc). Zenid (2009) compara o consumo da madeira serrada extraída na 

Amazônia de acordo com o seu uso na construção civil no estado de São 

Paulo, em 2001:  

Tabela 5 Distribuição do uso da madeira na construção civil 

Uso na construção civil Consumo (1000m³) Consumo (%) 

Estrutura de cobertura 891,7 50 

Andaimes e formas para 
concreto 

594,4 33 

Forros, pisos e esquadrias 233,5 13 

Casas pré-fabricadas 63,7 4 

total 1783,3 100 

Fonte: Adaptado de Zenid, 2009. 
 

A Associação Brasileira da Indústria da Madeira Processada 

Mecanicamente (ABIMCI) divide o uso da madeira na construção em três 

tipos: para acabamentos, formas para concreto e para uso estrutural 

(ABIMCI, 2004). Já Zenid (2009) faz uma divisão mais detalhada e 

classifica os usos da madeira na construção civil em:  

� Construção civil pesada externa: peças de madeira 

serradas que são utilizadas em estacas marítimas, trapiches, 

pontes, obras imersas, postes, cruzetas, estacas, escoras e 

dormentes ferroviários, estruturas pesadas, torres de 

observação, vigamentos, etc. Madeira de referência: Angico-

preto (anandenanthera macrocarpa); 
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� Construção civil pesada interna: peças de madeira serrada 

na forma de vigas, caibors, pranchas e tábuas utilizadas em 

estruturas de cobertura. Madeira de referência: peroba-rosa 

(aspidosperma polyneurum); 

� Construção civil leve externa e leve interna estrutural: 

peças de madeira serrada na forma de tábuas e pontaletes 

empregados em usos temporários (andaimes, escoramento e 

fôrmas para concreto) e as ripas e cáibros utilizadas em 

partes secundárias de estruturas de cobertura. Madeira de 

referência: pinho-do-paraná (araucaria angustifolia) ; 

� Construção civil leve interna decorativa: peças de 

madeira serrada e beneficiada, como forros, painéis, lambris 

e guarnições, onde a madeira apresenta cor e desenhos 

considerados decorativos; 

� Construção civil leve interna de utilidade geral: peças 

para os mesmos usos descritos acima, porém para madeiras 

não decorativas; 

� Construção civil leve em esquadrias: peças de madeira 

serrada e beneficiada, como portas, venezianas, caixilhos. 

Madeira de referência: pinho-do-paraná (araucaria 

angustifolia). 

� Construção civil assoalhos domésticos: peças de madeira 

serrada e beneficiada (tábuas corridas, tacos, tacões e 

parquetes). 

Percebe-se, portanto, que os restos de madeira em obra são 

provenientes basicamente de formas, escoras, restos de madeiramento de 

telhado e forro, esquadrias e escadas demolidas. Em reformas internas de 

ambientes de trabalho, os resíduos são compostos por restos de divisórias, 

forros, pisos, rodapés, etc.  
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2.3.4.2 A madeira e a indústria moveleira 

A indústria moveleira utiliza como matéria-prima tanto a madeira 

maciça quanto painéis industrializados  na confecção de seus produtos. De 

acordo com Zenid (2009), os principais tipos de painéis para mobiliário são: 

Compensado: Painel composto de várias lâminas desenroladas, 

unidas cada uma, perpendicularmente à outra através de adesivo ou cola, 

sempre em número ímpar, de forma que uma compense a outra, conferindo 

maior estabilidade e possibilitando que algumas propriedades físicas e 

mecânicas sejam superiores às da madeira original. As chapas possuem 

espessuras que variam de 3mm a 35mm e as dimensões podem ser 2,10m x 

1,60m; 2,75m x 1,22m; 2,20m x 1,10m (mais comum); 

 

Figura 9 Compensado 

Fonte: MADEIRAFOREST, 2010 
 

Aglomerado: São chapas de partículas de madeiras selecionadas de 

pinus ou eucaliptos de reflorestamento. São aglutinadas com resina sintética 

termofixas e se consolidam com a ação da alta temperatura e pressão. Ele 

deve ser revestido, pois não é compacto a ponto de apresentar grande 

resistência em sua forma natural. Ele não é resistente à unidade e não possui 

boa usinabilidade, devendo ser manuseado com cuidado; 
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        Figura 10 Aglomerado 

       Fonte: PILARYALBA, 2010 
 

MDF (Medium Density Fiberboard11): São chapas de fibra de 

densidade média produzidas com fibras de madeira aglutinadas com resina 

sintética termofixa consolidadas sob a atuação conjunta de temperatura e 

pressão, bastante utilizadas na confecção de móveis. Podem sofrer diversas 

intervenções como furos, encaixes, pregos, colas, pois uma de suas 

principais características é a boa usinabilidade. Sua principal matéria-prima 

é o pinus.  

 

        Figura 11 Chapas de MDF 

        Fonte: MADEIRAFOREST, 2010 

                                                   
11 Chapa de fibras de média densidade 
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MDP (Medium Density Particleboard12): São painéis compostos 

de partículas de madiera ligadas entre si por resinas de última geração. Sob a 

ação da pressão e temperatura, elas garantem a coesão do conjunto em 

função da polimerização. As partículas são separadas por camadas, onde as 

mais finas ficam na superfície enquanto as maiores ficam na parte interna da 

chapa. As principais diferenças com relação ao MDF e aglomerado são: 

maior densidade nas camadas superiores (950 a 1000kg/m³ contra 800kg/m³ 

do MDF) e maior resistência à flexão, empenamento e arrancamento de 

parafusos, além de menor absorção de umidade.  

 

       Figura 12 Chapa de MDP 

       Fonte: MADEIRAFOREST, 2010 
 

Os processos sofridos pela madeira na indústria moveleira geram 

resíduos como serragem, tocos e pequenos pedaços de chapas (aparas de 

madeira) de compensado, aglomerado, MDF, MDP, madeira maciça e 

laminados com dimensões inadequadas para o uso na confecção de móveis. 

Os resíduos gerados pelo processo de fabricação de móveis se enquadram 

                                                   
12 Chapa de partículas de média densidade 
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nas três classes previstas na ABNT 10004:2004 (Resíduos Sólidos - 

Classificação). Em estudo realizado por Rezende et al. (2007) numa 

amostragem composta por 11 empresas do pólo moveleiro de Ubá-MG, 

verificou-se a geração mensal dos seguintes resíduos (valores médios):  

 
Tabela 6 Tipos de resíduos gerados por indústrias moveleiras de Ubá-MG e 

respectivas quantidades 

Tipo de resíduo Classificação Unidade de 
medida/pesag

em 

Total 

Serragem Classe II A m³ 1449,7 

Aparas  Classe II A m³ 1830 

Plástico  Classe II A kg 3295 

Papelão Classe II A kg 9981 

Recipientes Classe II A unidade 2965 

Borra para limpeza a 
base d'água 

Classe I* L 1320 

Borra de limpeza à base 
de acetona 

Classe I* L 4385 

Lixa Classe II A kg 2720,5 

     * segundo LIMA (2005) 

     Fonte: Adaptado de Rezende et al. (2007) 

 
Os resíduos cuja matéria-prima é a madeira possuem alternativas de 

reciclagem interessantes, principalmente na produção de biomassa para 

geração de energia, como é o caso dos bríquetes e pellets.  

Os principais pólos moveleiros do país estão, em sua maior parte, 

concentrados nas regiões sul e sudeste do Brasil, devendo partir 

principalmente dessas regiões soluções para o reaproveitamento dos resíduos 

gerados, sem isentar as outras regiões de sua responsabilidade. 
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Tabela 7 Principais pólos moveleiros do país por estado e região 

PRI�CIPAIS PÓLOS MOVELEIROS DO PAÍS 

Região Estado �ome das cidades �º de 
pólos  

% em 
relação ao 
nº de pólos 
no país 

Paraná Curitiba, Arapongas, 
Londrina, Cascavel, 
Francisco Beltrão 

5 11,90% 

Rio Grande 
do Sul 

Bento Gonçalves, Caxias 
do Sul, Restinga Seca, 
Santa Maria, Erechim, 
Lagoa Vermelha, Passo 
Fundo, Canela, Gramado 

9 21,48% 

SUL 

Santa 
Catarina 

Rio Negrinho, São Bento 
do Sul, Chapecó, Coronel 
Freitas, Pinhalzinho, São 

Lourenço do Oeste, 
Otacílio Costa 

7 16,60% 

Total parcial    49,98% 

Espírito 
Santo 

Colatina, Linhares, Vitória 3 7,14% 

Minas 
Gerais 

Ubá, Bom Despacho, 
Martinho Campos, 

Uberaba, Uberlândia, 
Carmo do Cajuru 

6 14,28% 

SUDESTE 

São Paulo Votuporanga, Bálsamo, 
Jaci, Mirassol, Neves 
Paulista, Itatiba, São 
Bernardo do Campo 

7 16,60% 

Total parcial    38,20% 

Bahia Salvador  1 2,40% 

Ceará Fortaleza 1 2,40% 

Maranhão Imperatriz 1 2,40% 

�ORDESTE 

Pernambuco Recife 1 2,40% 

Total parcial    9,60% 

�ORTE Amazonas Manaus 1 2,40% 

Total parcial    2,40% 

   TOTAL: 42 100,00% 

      Fonte: Adaptado de PORTAL DO MOVELEIRO, 2010 
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2.3.4.3 Resíduos gerados pelo processamento e descarte da 

madeira: questões sobre o uso e o gerenciamento  

Dobrovolski (1999, apud LIMA et al., 2005) classifica os resíduos da 

madeira em três tipos:  

� Serragem; 

� Cepilho; 

� Lenha, que engloba resíduos maiores, podendo ser 

encontrada em todas as indústrias madeireiras.  

Dentro dessa classificação, a lenha representa 71% do total dos 

resíduos, a serragem 22% e os cepilhos, 7% (BRITO, 1995, apud LIMA et 

al., 2005). 

Lima (2005) alerta para o fato de que a armazenagem dos resíduos 

de madeira ocupa muito espaço, gerando transtornos. No caso da eliminação 

desse material, a queima a céu aberto pode liberar gases tóxicos para o meio 

ambiente, dependendo dos produtos que foram utilizados no processamento 

da madeira.  

De acordo com Rezende et al. (2007) a grande dificuldade na correta 

destinação destes resíduos, em especial os gerados pela indústria moveleira, 

consiste no fato de que não há informações tecnológicas completas a respeito 

da quantidade e da qualidade destes materiais, dados sobre as fontes 

geradoras e sobre as alternativas mais adequadas de aproveitamento. Lima 

(2005) acrescenta como dificuldade o fato de as indústrias não possuírem um 

controle quantitativo dos resíduos, mas apenas um processo de separação 

superficial, já que a cultura dos empregados leva-os a acreditar que este 

hábito gera perda de tempo no processo produtivo. 

Nos canteiros de obras, os procedimentos para o gerenciamento de 

resíduos já estão sendo inseridos na rotina dos trabalhadores, e a iniciativa 

parte das próprias construtoras, havendo inclusive cartilhas de orientação, 

como é o caso do SINDUSCON de São Paulo. Segundo o sindicato, dentro 

de um canteiro de obras os restos de madeira devem ser acondicionadas em 

bombonas sinalizadas e revestidas internamente por saco de ráfia (pequenas 
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peças) ou em pilhas formadas nas proximidades da própria bombona e dos 

dispositivos de transporte vertical (grandes peças) . Em seguida, os pequenos 

volumes são deslocados horizontalmente por transporte manual, dentro dos 

sacos de ráfia, e conduzidos verticalmente por elevadores de carga ou grua 

(quando necessário). Os grandes volumes são transportados em carrinhos ou 

giricas com o auxilio de elevadores de carga ou gruas, para em seguida 

serem depositados em baias sinalizadas ou caçambas estacionárias de 

armazenamento.  

Já as serragens, de acordo com o SINDUSCON-SP, devem ser 

inicialmente acondicionadas em sacos de ráfia próximos aos locais de 

geração para serem transportadas manualmente ou com auxilio de carrinhos 

(e elevadores de carga, quando necessário) até as baias para acúmulo de 

sacos contendo esse mesmo resíduo.   

Segundo Pinto (2005), as madeiras podem ser reaproveitadas como 

fontes de geração de energia (combustíveis para fornos e caldeiras pela 

queima) ou matéria-prima e a serragem pode ser reutilizada em superfícies 

impregnadas com óleo (para absorção e secagem) e para produção de 

briquetes (geração de energia). As aparas de madeira e seus derivados 

também podem ser processadas e transformadas em briquetes (REZENDE et 

al., 2007) 

No consumo final de energia no Brasil, por fonte, a madeira (na 

forma de lenha e carvão vegetal) representa 11,42% 13(BRITO, 2007), 

estando em terceiro lugar na escala de fontes geradoras de energia, atrás 

apenas dos derivados do petróleo e energia elétrica. Esse fato nos leva a 

acreditar que a produção de bríquetes e pellets com o uso de resíduos de 

madeira pode ser uma boa alternativa para a destinação desses materiais.  

 

                                                   
13 Em comparação a outras fontes como os derivados de petróleo (42,71%), gás 

natural (6,84%), carvão mineral (2,48%), eletricidade (16,48%), produtos 
derivados da cana-de-açúcar (11%) e outras fontes (9,07). (BRITTO, 2007) 
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      Figura 13 Briquete. 

      Fonte: IPASSUBRIQUETES, 2010 
 

 
 

 

       Figura 14 Pilha de briquetes 

       Fonte: BRIMOP, 2010 
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       Figura 15 Pellets 

       Fonte: ENVIROCATION, 2010 
 

Outra alternativa interessante é a madeira plástica. Segundo França 

(2007), o IBAMA está desenvolvendo um material composto de resíduos da 

indústria madeireira com polietileno de baixa densidade (que funciona como 

aglutinante). Os componentes são triturados e colocados em uma prensa, 

onde o polietileno derrete com o calor e se mistura à madeira. O material 

endurece em seguida, quando passa por um processo de resfriamento. A 

grande vantagem é que o material é 100% reciclável. O produto ainda está 

em fase de estudos.  

2.3.5 A questão do vidro 

Os vidros são materiais compostos por areia, calcário, barrilha 
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(carbonato de sódio), alumina (óxido de alumínio) e corantes ou descorantes 

e não são biodegradáveis (RECICLOTECA, 2010). Eles correspondem a 3% 

em média dos resíduos urbanos (CEMPRE, 2010). Segundo Vilella (2007), 

do total de material reciclável obtido em 2000 nos programas de coleta 

seletiva no Brasil, 15% era composto por vidro. De acordo com o CEMPRE, 

na pesquisa CICLOSOFT realizada em 2008 esse valor caiu para 10% :  
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Gráfico 6 Composição percentual média em programas de coleta 

seletiva no Brasil (ano-base: 2008) 

         Fonte: Adaptado de CEMPRE (2010) 
 

A geração de resíduos de vidro é proveniente dos segmentos de 

embalagens, vidros planos, vidros técnicos e domésticos: 
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Tabela 8 Segmentos do setor vidreiro e participação. Ano-base: 2004 

SEGME�TOS PARTICIPAÇÃO 
(%) 

Vidros técnicos (vidros com características bem 
específicas em função da sua aplicação, como os 

usados em equipamentos especiais como cinescópios 
para monitores, bulbos de lâmpadas, garrafas térmicas, 

fibras óticas, tijolos de vidro, etc) 

30,3 

Embalagens (potes para alimentos, frascos, garrafas, 
higiene pessoal, etc) 

29,9 

Vidros planos (usados principalmente pela construção 
civil e indústrias automobilística e moveleira, além de 

alguns eletrodomésticos) 

26,9 

Vidros domésticos (usados em louças, copos, xícaras, 
vasos decorativos, etc) 

12,9 

      Fonte: Adaptado de ABIVIDRO (apud VILELLA, 2007) 
 

Destes, os recicláveis são os vidros planos e as embalagens, além de 

alguns cacos de determinados vidros domésticos. Segundo a RECIVIDRO, o 

percentual de reciclagem do vidro é 100%, mas o Brasil recicla apenas 35% 

do vidro reciclável. A ABIVIDRO (2005, apud VILELLA, 2007) informa 

que em 2003 o índice de reciclagem de vidro no Brasil, levando-se em conta 

os segmentos de vidros planos, de embalagens e especiais, foi de 45% (o 

equivalente a 400 mil toneladas). De qualquer forma, o índice é pequeno se 

comparado ao potencial de reciclagem, já que o vidro é um produto 100% 

reciclável. Na França, por exemplo, onde a reciclagem de embalagens é 

obrigação do fornecedor do produto – e essa prática é regulamentada pelo 

governo – o percentual de reciclagem das embalagens de vidro é 100% 

(VILELLA, 2007). Na Alemanha, esse valor está em torno de 87% (o que 

corresponde a 2,6 milhões de toneladas) e na Suiça, 95%. O valor médio de 

reciclagem na Europa é 62% (ABRE, 2010).  

Além da transparência, uma das suas características é a possibilidade 

de coloração, que além de ter função estética, pode auxiliar na preservação 

do produto, como é o caso das garrafas de bebida ou dos vidros utilizados 

para controle de luminosidade e radiação em edificações (ABIVIDRO, 
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2010). Algumas empresas de reciclagem usam a coloração como critério 

para a seleção de resíduos, pois isso mantém o padrão visual e agrega valor 

ao produto final.  

 

Figura 16: Cores possíveis para embalagens de vidro 

Fonte: COMO TUDO FUNCIONA, 2010 
 

Como o vidro não é biodegradável e nem combustível, a reciclagem 

deles é bastante relevante para a preservação do meio ambiente. Para cada 

tonelada de vidro reciclado, economiza-se 1,2 toneladas de matéria-prima 

(CRETA, 2010). De acordo com a empresa, a reciclagem de vidro também 

economiza 315kg de CO2 (gás carbônico) por tonelada de vidro fundido, ao 

longo do processo, o que é de extrema relevância para a preservação 

ambiental. Dentre as vantagens do reaproveitamento estão: a redução na 

extração de matéria-prima, a redução no tempo de fusão na fabricação do 

vidro (significativa economia no consumo energético14) e ganho da 

produtividade, além de diminuição de resíduos nos depósitos de lixo 

(RECIVIDRO, 2010).  

Os resíduos de vidros podem ser fornecidos a empresas de 

                                                   
14 O vidro, quando produzido originalmente, demanda de 1500ºC a 1600ºC para ser 

derretido. Quando ele é produzido com cacos de vidro, ou seja, quando ele é 
reciclado, esse valor cai para 1000ºC a 1200ºC (fonte: 
www.ambientebrasil.com.br) 
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reciclagem de vidros, entregues a cooperativas e associações de catadores ou 

enviadas a depósitos e ferros-velhos devidamente licenciados. De acordo 

com VILELLA (2007), a quantidade de vidro coletada no DF é pouca em 

função da ausência de empresas recicladoras na região.  

Os cacos de vidro, desde que devidamente recolhidos e higienizados, 

podem ser reprocessados e retransformados em novas embalagens. 

Basicamente, o processamento dos resíduos passa por um processo de 

limpeza, descontaminação e higienização (incluindo procedimentos de 

separação de metais por eletroimãs), triturados em tamanhos homogêneos, 

peneirados e transformados em novas embalagens (CEMPRE, 2010). 

 

 

      Figura 17 Recebimento do vidro para reciclagem 

      Fonte: INDRIUNAS, 2010 
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       Figura 18 Triagem manual do vidro 

       Fonte: INDRIUNAS, 2010 
 

 

         Figura 19 Higienização/limpeza 
Fonte: INDRIUNAS, 2010 
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        Figura 20 Esteira levando material para trituração 

        Fonte: INDRIUNAS, 2010 

 

        Figura 21 Trituradora 

                            Fonte: INDRIUNAS, 2010 
 

A principal aplicação de vidro reciclado é na indústria de 

embalagens. No entanto, existem outras aplicações, como na composição de 

asfalto e pavimentação de estradas, produção de espuma e fibra de vidro, 
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confecção de bijuterias e produção de tintas reflexivas (CEMPRE, 2010). 

 

      Figura 22 Embalagens de vidro reciclado 

     Fonte: EMBALAGEM SUSTENTÁVEL, 2010 
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2.4 A GESTÃO DE RESÍDUOS DA CO�STRUÇÃO CIVIL 

Esse tópico aborda os principais aspectos inerentes à gestão de 
resíduos na construção civil.  

2.4.1  A importância do projeto arquitetônico e do profissional 

coordenador no processo construtivo e na busca pela redução de 

resíduos 

Os resíduos gerados pela construção civil representam grande parte 

dos resíduos urbanos – o que é um problema de bastante relevância para as 

cidades e precisa ser solucionado com um gerenciamento adequado e outras 

alternativas sustentáveis que minimizem os impactos do acúmulo de rejeitos 

(CASSA et al., 2001). 

A gestão de resíduos na construção está diretamente ligada à cultura 

projetual e à qualidade do processo produtivo. Um projeto bem desenvolvido 

significa um planejamento detalhado com otimização de gastos; um processo 

produtivo gerido com qualidade reduz o desperdício de forma significativa. 

(DUARTE; SALGADO, 2002; FRAGA, 2006; LANA; ANDERY, 2002) 

Com relação à prática projetual, é fato que o gerenciamento dos 

recursos já começa a ser feito na definição do partido arquitetônico. De 

acordo com Fraga (2006), apesar de a fase projetual representar um pequeno 

percentual do custo da obra, as decisões tomadas nesta etapa representam 

mais de dois terços de suas despesas. O envolvimento do arquiteto é 

fundamental nesse processo, pois o projeto deve ser desenvolvido de acordo 

com o terreno – que deve ser cuidadosamente estudado para o melhor 

aproveitamento em função da implantação da edificação, da insolação,da 

inclinação do terreno e do uso – e com o método construtivo que será 

utilizado (MASCARÓ, 2004). Em função do sistema construtivo adotado, 

preferencialmente racionalizado, e do tamanho dos materiais utilizados, 

deverão ser definidas as dimensões da edificação. Essa prática evita o 

desperdício. Nesta etapa projetual, destaca-se a importância do detalhamento 
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com o máximo de informações, que minimiza consideravelmente o gasto 

desnecessário e excedente com materiais e possibilita um melhor 

planejamento (ADESSE; SALGADO, 2006; DUARTE; SALGADO, 2002; 

FRAGA, 2006; LANA; ANDERY, 2002).  

Uma obra feita sem projeto é uma fonte interminável de gastos 

desnecessários (DUARTE; SALGADO, 2002). Além dos gastos excessivos 

que sempre ocorrem em função da falta de planejamento, as constantes 

quebradeiras provocadas por mudanças não previstas no projeto desperdiçam 

grande quantidade de material, de mão de obra e de tempo, sem contar os 

resíduos gerados, que certamente não serão reaproveitados naquele processo.  

Segundo Adesse e Salgado (2006), “sem um correto e completo projeto 

arquitetônico, todos os outros segmentos inerentes à produção de um edifício 

estarão prejudicados e comprometidos no que se refere à qualidade, 

eficiência, remuneração, satisfação dos clientes e racionalização”. 

O projeto não é apenas um simples desenho. Ele representa todas as 

diretrizes do processo construtivo, fazendo com que o arquiteto se torne uma 

espécie de coordenador e articulador das equipes envolvidas na cadeia 

produtiva (DUARTE; SALGADO, 2002). Lamentavelmente, esse papel 

raramente é desempenhado na prática, em função da grande desvalorização 

dada à etapa projetual, da falta de visão global entre os profissionais 

intervenientes no processo construtivo e da falta de articulação entre esses 

profissionais, provocando uma constante troca dos responsáveis pela solução 

de problemas decorrentes de projetos incompletos. Apesar dos preceitos de 

qualidade terem um pequeno alcance entre os profissionais da área, a 

mudança de mentalidade tem acontecido, em decorrência da necessidade de 

atingir o nível de empresas estrangeiras que começam a despontar no 

mercado com aspectos da qualidade bastante consolidados em seu método 

gerencial. Além disso, a situação de lucro, antes definida pela relação custo 

de produção subtraído do lucro que se pretendia auferir, passa a ser definida 

pelo custo de produção subtraído do preço de mercado. Dessa forma, quanto 

menores os custos de produção, maior a lucratividade. Daí a importância de 
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uma obra bem projetada e gerenciada (LANA; ANDERY 2002).  

Quando os projetos finalmente estão concluídos, parte-se para a 

construção, que é a consolidação de todo um planejamento previamente 

elaborado. O acompanhamento da execução deve ser tão cuidadoso quanto a 

elaboração do projeto, pois cada etapa é passível de erros onerosos, se não 

for devidamente fiscalizada. É importante o envolvimento e a articulação 

entre o projetista e o executor para que haja uma complementação de 

conhecimentos resultando em uma obra enxuta, bem executada e limpa 

(NOVAES, 2001 apud FRAGA, 2006). Outro aspecto relevante é que o 

acompanhamento aliado ao incentivo aos operários com relação às práticas 

ambientais por meio da implantação de rotinas promove uma mudança de 

cultura no canteiro de obras, fazendo com que os trabalhadores contribuam 

para o correto gerenciamento dos resíduos (FRAGA, 2006).  

A falta de acompanhamento nas etapas de execução gera falhas que 

podem trazer prejuízos na faixa dos 25% em relação ao custo total da obra, 

se não for superior (SOUZA et al., 2007). De acordo com Fraga (2006), as 

principais perdas detectadas em empresas construtoras são causadas por 

substituição (quando um material que já foi especificado é substituído por 

outro mais caro), por armazenamento (quando o material é armazenado na 

obra de forma inadequado), por transporte (quando o transporte do material é 

feito sem os cuidados necessários, em desacordo com as recomendações do 

fabricante), por negligência (reparos posteriores em função da falta de 

controle de qualidade na execução, como por exemplo um reboco de grandes 

espessuras – desnecessárias – em função de uma parede fora do prumo) e 

pela má seleção de fornecedores (produtos de qualidade inferior). 

As práticas de projeto e acompanhamento de obra são fundamentais 

na redução da geração de resíduos, mas nem sempre é possível evitar essa 

produção. Nesse caso, a destinação dada aos resíduos reflete o 

comportamento de um povo, pois tanto o desperdício quanto o 

reaproveitamento são uma questão cultural: o desperdício ocorre quando há 

matéria-prima em abundância; o reaproveitamento acontece quando há a sua 
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escassez. Sabe-se que na Europa, em função da dificuldade na obtenção de 

matéria-prima natural e da dificuldade em se encontrar locais para a 

deposição de resíduos, a reciclagem é cultural e bastante consolidada. Na 

Holanda, por exemplo, a reciclagem de entulho chega a 70% (CARNEIRO, 

2001, apud CASSA et al., 2001).  

Investir numa produção que tem como princípio reduzir a geração de 

resíduos por meio do desenvolvimento de tecnologias limpas, do uso de 

materiais que sejam recicláveis ou reutilizáveis e do próprio gerenciamento 

das sobras deve ser uma preocupação presente na indústria da construção 

civil. Essas práticas visam otimizar os recursos e tornar a prática da 

construção mais sustentável (VÁZQUEZ 2001, apud CASSA et al., 2001).  

Um exemplo de boas práticas é a política dos “3R” (reduzir, 

reutilizar, reciclar), bastante difundida entre os autores que abordam a 

questão ambiental e o gerenciamento de resíduos. Segundo Fernandes 

(2009), reduzir é diminuir a quantidade de lixo gerado em função do 

consumo consciente; Reutilizar é conferir um novo uso a um material que já 

foi utilizado, mas que está em perfeitas condições, como é o caso de 

embalagens e garrafas; e por último, reciclar significa transformar resíduos 

em matéria-prima para a fabricação de um outro produto.  

Hábitos simples implementados no canteiro de obras por meio da 

gestão consciente do processo construtivo podem contribuir 

significativamente para a redução da geração de resíduos. Muitas vezes, 

basta a implantação de um leiaute que facilite o fluxo de material dentro do 

canteiro para que a economia já comece a ser vista (FRAGA, 2006). 

Projetos-piloto e cartilha de boas práticas também são importantes para a 

disseminação do conhecimento e para o esclarecimento de dúvidas e 

questionamentos com relação à implantação da qualidade no processo 

construtivo e à própria qualidade do material reciclado (CARNEIRO, 2001, 

apud CASSA et al., 2001).   

De acordo com Carneiro (2001 apud CASSA et al., 2001), quando a 

geração de entulhos no canteiro de obras é reduzida, o conceito de 
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desenvolvimento sustentável na construção civil é fortalecido. Esse conceito, 

além de ser importante, na prática, para o meio ambiente, é uma estratégia de 

marketing para as empresas, pois alcança o novo perfil do consumidor, que 

está mais preocupado e envolvido com as questões ambientais.  

2.4.2 O Caso do Distrito Federal 

Apesar de existir o Plano Diretor de Resíduos Sólidos15, o Distrito 

Federal ainda está atrasado no que se refere a tratamento de resíduos.  De 

acordo com Dutra (2010), a licitação para a construção de um novo aterro 

sanitário (o atual aterro está localizado próximo ao Parque Nacional de 

Brasília e coloca em risco mananciais que abastecem em torno de 25% da 

população do DF) já foi adiada três vezes. Não existe um programa 

instituído pelo governo local de coleta seletiva nas residências e as 

iniciativas que existem são pontuais, se perdendo ao longo do processamento 

do lixo.  

De acordo com Sposto (2006), a quantidade de RCC gerados no DF 

é grande e requer um manejo ambientalmente adequado, mas infelizmente 

não há um sistema de gestão eficiente. Em 2006, a mini-usina de 

beneficiamento que estava ativada possuia baixa capacidade de produção, 

servindo quase que exclusivamente para atender as demandas do próprio 

aterro. Segundo Ferreira (2009), existem no DF duas usinas de tratamento de 

lixo, uma usina de compostagem e reciclagem, uma usina de coleta seletiva, 

uma usina de incineração de lixo especial e um aterro controlado. Apesar de 

possuir uma excelente estrutura de limpeza urbana, infelizmente o DF ainda 

não possui uma política adequada de gerenciamento de RCCs (FERREIRA, 

2009). 

2.4.3 A Gestão da Qualidade e a Gestão Ambiental 

A necessidade de adequação dos produtos às reais necessidades do 

                                                   
15 Decreto nº 29.399 de 14 de agosto de 2008 que regulamenta a lei nº 3.232 de 03 

de dezembro de 2003 
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mercado, compostas por exigências dos clientes com relação à qualidade, 

prazo, prestação de bons serviços, preocupação ambiental e redução de 

custos fez com que as empresas buscassem adequar seus processos 

produtivos a parâmetros mensuráveis padronizados e sistematizados com 

critérios objetivos. Essa busca por um instrumento que orientasse os 

procedimentos para a qualidade fez com que a Organização Internacional 

para Padronização (International Organization for Standardization – ISO) 

criasse a série de normas ISO 9000 (FRANCESCHINI; GALETTO; 

CECCONI, 2006 apud GRAEL; OLIVEIRA, 2009).  

As normas da série 9000 tratam dos Sistemas de Gestão da 

Qualidade (SGQ). Os SGQs são sistemas que agem ao longo de toda a 

cadeia produtiva (desde o recebimento da matéria prima, passando por todos 

os processos de transformação e transporte, até chegar ao produto final) 

garantindo interação, compatibilidade, diálogo, resultados de acordo com a 

sua etapa, ou seja, qualidade em todos os procedimentos num processo 

contínuo de melhoria. Segundo Grael e Oliveira (2009), as principais 

vantagens com relação à implantação de um SGQ são a melhoria na 

qualidade de seus processos e produtos, melhoria no sistema de 

gerenciamento, melhoria na imagem da empresa, aumento da probabilidade 

de exportação, aumento das margens de lucro, dentre outros.  O campo de 

atuação dos SGQs, de acordo com a ABNT ISO 9001:2002, pode ser o de 

produto ou serviços e englobar processos e materiais. 

É importante ressaltar que, além da busca por qualidade, assuntos 

relacionados ao meio ambiente também passaram a fazer parte da 

preocupação das empresas, tanto em função das pressões exercidas pela 

sociedade civil e pelas instituições ambientalistas quanto da preocupação dos 

governos com relação à preservação dos recursos naturais, sem falar da forte 

exigência mercadológica, com clientes imbuídos das questões ambientais. 

Para a orientação de procedimentos relacionados à temática ambiental nas 

instituições foi criada a série ISO 14000.  

As normas da série 14000 tratam dos Sistemas de Gestão Ambiental 
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(SGA). O SGA é a forma de planejamento dentro de uma organização que 

determina quais são as ações ambientais que devem ser adotadas, como 

colocá-las em prática e como integrá-las às outras atividades da instituição 

de forma a alcançar os objetivos ambientais e também os econômicos. 

Dentro desse contexto estão os procedimentos que permitem o controle dos 

impactos das atividades desempenhadas pela instituição sobre o meio 

ambiente, fundamentais dentro de um contexto em que a legislação torna-se 

cada vez mais atuante, as pressões internacionais em relação à preservação 

ambiental e a consciência da sociedade sobre os preceitos de 

sustentabilidade são cada vez mais presentes (GRAEL; OLIVEIRA, 2009) 

A adequação a esses sistemas possibilita que a empresa obtenha uma 

certificação, que é um instrumento diferencial de competitividade no 

mercado. Na indústria da construção civil, as empresas tem buscado, ainda 

que timidamente, implementá-los em suas políticas. A conscientização dos 

consumidores a respeito da qualidade e das questões ambientais provocou 

uma mudança nas estratégias mercadológicas fazendo com que as 

construtoras passassem a considerar a implantação dos programas de gestão 

de qualidade e gestão ambiental.  

É importante frisar que a adesão ao SGQ não está necessariamente 

vinculada ao SGA. A empresa pode ter o sistema de qualidade implementado 

sem estar adequada ao sistema de gestão ambiental. Contudo, segundo Grael 

e Oliveira (2009), “a base para a elaboração do SGA é a mesma para a 

elaboração de um SGQ”, o que facilita o enquadramento da empresa nos 

dois sistemas, desde que ela tenha como objetivo aprimorar os seus 

processos em termos de qualidade ambiental (BISPO; CAZARINI, 2006, 

apud GRAEL; OLIVEIRA, 2009). 

Sabe-se que as empresas com atividades produtivas que foram 

beneficiadas com a implantação da gestão da qualidade acabam adquirindo 

também o interesse na introdução de aspectos ambientais nos sistemas 

vigentes (SINDUSCON-MG 2008). Um gerenciamento adequado dos 

processos construtivos prevê soluções eficazes de melhoria na produtividade, 
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otimiza recursos, economiza tempo e reduz a geração de resíduos, passando 

a tratar as etapas de forma integrada. Essa prática tem como consequência 

uma melhoria do processo de construção em termos quantitativos, 

qualitativos e ambientais (GRAEL; OLIVEIRA, 2009). 

2.4.4 A prática da gestão na construção civil como política de 

qualidade 

Conforme o mencionado anteriormente, as empresas nacionais 

começaram a sentir a necessidade de implementar preceitos de qualidade na 

política institucional em função do aparecimento de concorrentes 

estrangeiras que apresentaram essa prática como um diferencial de mercado, 

o que fez aumentar o nível de exigência dos clientes. Além disso, a 

instituição da Lei de Licitações e Contratos, que estipulou critérios objetivos 

e mensuráveis de contratação com órgãos públicos e o fortalecimento do 

Código de Defesa do Consumidor fizeram com que os processos de 

realização dos empreendimentos e o tratamento com os clientes fossem 

repensados (LANA; ANDERY, 2002).  

A busca por qualidade gerou um movimento nas construtoras 

brasileiras, na década de 90, que procurou adequar a execução de seus 

trabalhos a determinados procedimentos padronizados como a adoção de 

normas de especificação, controle de qualidade no recebimento dos 

materiais, procedimentos operacionais definidos, sensibilização e 

treinamento de mão de obra, etc. A importância desse tema para o país fez 

com que o Governo Federal instituísse o Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade no Habitat – o PBQP-H, cujo objetivo é apoiar a busca por 

qualidade e produtividade no setor  habitacional. A partir da instituição desse 

programa, discussões sobre o tema começaram a ser fomentadas 

(SALGADO, 2004).  

Infelizmente, em função do tradicional conservadorismo e da 

resistência do setor da construção civil os modelos de gestão para a 

implementação da qualidade ainda têm um alcance pequeno no universo dos 
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profissionais da área, o que reforça a necessidade de disseminação dos 

conhecimentos pertinentes ao assunto, bem como a implantação de práticas 

de gestão nos empreendimentos, fazendo com que a mudança de cultura 

traga profundas melhorias ao setor (LANA; ANDERY, 2002).   

Para que haja uma mudança de postura, é preciso ter uma visão 

global do processo construtivo. Deve-se saber que dentre as etapas 

compreendidas para a execução de uma obra, estão o estudo preliminar, que 

é desenvolvido até chegar ao projeto executivo, que por sua vez é estudado e 

desenvolvido até chegar à entrega da edificação. Ao longo dessas etapas, as 

informações devem ser articuladas de forma precisa e objetiva para que as 

informações não se percam ao longo do caminho e para que não haja 

desperdício de tempo na busca por soluções que já deveriam ter sido 

definidas na etapa projetual. O papel de coordenador ou articulador, 

fundamental para o dinamismo e eficácia do processo executivo, deve ser 

exercido pelo arquiteto ou engenheiro responsável pela obra.  

Sabe-se que na prática a existência desse profissional é rara, e muitas 

vezes esse papel não é exercido a contento. As causas são muitas: falta de 

tempo, baixa remuneração, excesso de obras administradas por um mesmo 

profissional, a falta de processos construtivos desencadeado de forma 

integrada (consequência da segmentação difundida no mercado e na 

universidade), prazos curtos para o desenvolvimento de projetos e a própria 

falta de visão global entre os profissionais envolvidos. Esses fatores fazem 

com que as soluções sejam delegadas a diferentes pessoas ao longo do 

processo, descentralizando as decisões que às vezes não são repassadas aos 

profissionais responsáveis em função de falhas na comunicação (ADESSE; 

SALGADO, 2006; DUARTE; SALGADO, 2002; LANA; ANDERY 2002).  

A existência da qualidade em uma obra só se torna possível com um 

bom planejamento e com a presença de um profissional responsável pela 

implementação e gerenciamento da política estabelecida pelo construtor. De 

acordo com Adesse e Salgado (2006), o profissional coordenador torna-se 

um elemento chave para que se evite perdas financeiras e prejuízos 
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temporais dos profissionais ocasionados por retrabalhos, reuniões 

desnecessárias, etc. Além disso, ele é fundamental para a obtenção de bons 

resultados como: 

� A qualidade dos projetos; 

� A otimização do tempo em função da existência das 

informações necessárias a cada etapa; 

� A economia de recursos em função de projetos adequados 

aos materiais utilizados e em função da redução de 

desperdícios; 

� A implementação da cultura do gerenciamento de resíduos 

nos canteiros de obras; 

� Canteiros organizados garantindo o fluxo adequados dos 

materiais; 

� Centralização dos processos decisórios, garantindo o repasse 

correto de informações. 

Na visão do empreendedor, o coordenador garante o atendimento às 

demandas de que as produções sejam “limpas, rápidas, eficientes, com 

qualidade e funcionalidade, e concluídas dentro do prazo acordado” 

(ADESSE e SALGADO, 2006). 

Além da presença do coordenador, um plano de gestão torna-se 

fundamental para a otimização no gerenciamento dos recursos e do processo 

produtivo. Um exemplo claro de gerenciamento otimizado com economia de 

recursos é o dos japoneses, que a partir de 1975 revolucionaram o mercado 

elevando a qualidade da produção sem elevar os custos, mas gerenciando o 

processo para que ele se tornasse enxuto, sem desperdício – o chamado 

Toyotismo (GOUNET, 1999).  

É importante destacar que a prática da gestão nos processos 

construtivos visa a otimização de tempo e recursos16. Uma construção de 

                                                   
16 Por recursos, pode-se entender: materiais, mão-de-obra (recursos humanos), 

equipamentos (recursos físicos), recursos financeiros, enfim, tudo o que é 
utilizado e deve ser disponibilizado para a execução da obra.  
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qualidade tem incorporada em seu processo construtivo hábitos de 

gerenciamento que reduzem o desperdício e incentivam o reaproveitamento 

no canteiro de obras.   

2.4.5 Medidas que podem ser adotadas antes da geração de 

resíduos 

De acordo com Fraga (2006), a hierarquia na minimização de 

resíduos obedece a seguinte sequência:  

 

1 – Reduzir se puder, mas se não puder reduzir: 

2 – Reutilize se puder, mas se não puder reutilizar: 

3 – Recicle e faça a compostagem, mas o que você não puder reciclar, então 
queime para: 

4 – Criar energia para gerar eletricidade, mas se não for possível gerar energia: 

5 – Deposite em locais adequados. É a última opção. 

 

Figura 23 Hierarquia na minimização de resíduos 

Fonte: Adaptado de MESA REDONDA PAULISTA, 2010  
 

Sabe-se que nem sempre é possível evitar completamente a geração 

dos resíduos, mas algumas práticas podem ser adotadas para reduzir essa 

produção ao estritamente necessário. Sabe-se, por exemplo, que a elaboração 
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de um projeto completo e detalhado é fundamental para que a obra seja bem 

executada. Se junto a isso houver um acompanhamento cuidadoso, isso 

fatalmente contribuirá para a minimização dos resíduos gerados durante a 

obra. (DUARTE; SALGADO, 2002). 

Segundo Lima (2008), práticas simples, mas eficazes, podem ser 

adotadas e também contribuem para a redução dos resíduos. Elas consistem 

em:  

� Seguir as recomendações dos fabricantes com relação ao 

manuseio, armazenamento e uso de cada material recebido 

no canteiro. Essas práticas evitam quebras e danos 

desnecessários aos materiais; 

� Transportar os materiais dentro do canteiro de forma 

adequada, com o uso de carrinhos específicos para cada 

caso.  

� Prever em projeto a utilização de peças modulares, com o 

melhor aproveitamento dimensional possível; 

� Reutilização máxima dos materiais; 

� Proceder montagens e desmontagens de forma cuidadosa; 

� Tentar utilizar mais encaixes e menos pregos e parafusos. A 

firmeza pode ser obtida pela própria geometria do material; 

� Utilizar materiais de boa qualidade, que suportem os 

esforços, pois muitas vezes a “economia” no preço obtido no 

ato da compra pode se transformar em prejuízo; 

� Adquirir peças de acordo com as medidas definidas em 

projeto, a fim de se evitar sobras;  

No gerenciamento das sobras, a segregação deve ser feita no próprio 

canteiro, com compartimentos que diferencie os resíduos sólidos por classe e 

tipo;  

Poon e Jaillon (2002, apud FRAGA, 2006) adotam estratégias 

interessantes, como por exemplo a implantação de projetos flexíveis que 

permitam ao ocupante modelar o espaço de acordo com a sua vontade sem 
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provocar grandes demolições, com o uso de materiais passíveis de 

remanejamento. Outra estratégia é o uso de materiais pré-fabricados nas 

construções, promovendo as chamadas “construções limpas”, além da 

adoção de medidas sustentáveis como o uso de painéis solares para a geração 

de energia durante a obra.  

O SINDUSCON-SP instituiu um programa piloto junto a algumas 

construtoras, chamado Programa de Gestão Ambiental de Resíduos em 

Canteiro de Obras, cujo resultado foi a publicação de uma cartilha que 

explica o método adotado. Esse método parte do desenvolvimento de um 

planejamento que estabelece diretrizes para procedimentos adotados na 

condução de uma obra. Em seguida, é feita a implantação do programa, que 

tem como focos a correta disseminação das informações entre os envolvidos 

no processo construtivo e o treinamento/capacitação de operários e gestores. 

O acompanhamento da evolução da obra é feito constantemente, assim como 

as avaliações, para que sejam detectadas possíveis falhas e melhorias sejam 

implementadas (gestão da qualidade). Há também um processo de 

envolvimento entre os trabalhadores para as questões ambientais, 

promovendo a reflexão e mudando a cultura dentro do canteiro de obras 

(gestão ambiental). Esses procedimentos são feitos de forma integrada e 

melhoram o desempenho das construtoras, além de melhorar a imagem da 

empresa perante os consumidores, contribuindo para a sua valorização. A 

instituição acredita no efeito multiplicador dessa prática e destaca a 

significativa redução nos impactos ambientais das atividades construtivas. 

De acordo com Pinto (2005), a gestão no canteiro de obras é fator 

fundamental para que se evite o desperdício de materiais de de mão-de-obra 

na execução dos empreendimentos.  

De acordo com o SINDUSCON-MG, quando a gestão de resíduos é 

iniciada na etapa de concepção do empreendimento – o que possibilita uma 

maior integração entre as fases de projeto, construção e gerenciamento de 

RCC – percebe-se uma significativa redução na geração dos resíduos 

sólidos, proporcionando uma diminuição nos custos de produção, na 
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quantidade de recursos naturais e energéticos demandados, na contaminação 

do meio ambiente e no próprio gasto com gestão de resíduos.  

2.4.6 Medidas que podem ser adotadas para resíduos que já 

foram gerados 

“Segregar sem mercado é enterrar separado” (IPT; CEMPRE 1995). 

 

A abundância de recursos naturais no país faz com que eles sejam 

utilizados de forma indiscriminada, sem parcimônia e, muitas vezes, em 

quantidades superiores ao necessário. Esse comportamento está presente 

também nas práticas construtivas. No Brasil, prevalece o uso do sistema 

construtivo tradicional, com a adoção de métodos um tanto quanto 

questionáveis no que se diz respeito a práticas limpas e sustentáveis e à 

economia de matéria-prima (MÉRICO, 2009). 

Existem falhas graves tanto no processo construtivo, perpetuado 

entre as gerações sem grandes questionamentos ou com questionamentos 

sem força suficiente para criar uma mudança de práticas, quanto no destino 

final dos resíduos. Além das alternativas apresentadas para o minimização, a 

busca para a solução desse problema trouxe algumas alternativas 

interessantes e criativas que merecem destaque, como por exemplo os 

bazares e as bolsas de resíduos. Tais alternativas, se associadas ao empenho 

dos governos, ao envolvimento da sociedade e ao compromisso dos 

geradores de resíduos, trarão mais resultados bem sucedidos (SIBR, 2010).  

O ideal é que exista uma política de gerenciamento de resíduos num 

canteiro de obras. Se essa política não existe, a sua implementação deve ser 

o primeiro passo. Esse gerenciamento possibilita a separação por classes, a 

higienização e o correto acondicionamento dos resíduos, permitindo que eles 

sejam reaproveitados ou reciclados (PINTO, 2005).  

Após a sua geração, os resíduos devem ser separados e classificados 

de acordo com a sua natureza. Segundo a resolução 307 do CONAMA, essa 

etapa é denominada caracterização, em que o gerador deve identificar e 
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quantificar os resíduos.  O quadro 3 mostra de forma detalhada quais são os 

tipos de resíduos mais gerados em cada etapa da obra:  

      Quadro 3 Representatividade dos resíduos gerados em cada etapa da obra 

RESÍDUOS GERADOS  
 

FASE DA 
OBRA 

Solo, 
Concreto 

Aço/sobra 
de corte 

Outros 
metais 

Papel, 
plástico, 
papelão 

Vidros 
 

Gesso Tintas 

Demolição MSG*2 VB*6 VB NE SG*15 NE/VB NE 

Escavação MSG*3 NE NE NE NE NE NE 

Fundação VB*4 VB*7 NE VB*12 NE NE NE 

Estrutura NE/VB*
4 

VB*7 NE VB*12 NE NE NE 

Alvenaria SG*5 VB NE MSG*12 NE NE/VB NE 

Dry-wall NE NE VB*8 NE/VB*
13 

NE SG*17 NE 

Acabamento NE/VB NE SG*9*
10*11 

SG*14 NE/VB
*16 

MSG*12 VB 

Legenda: SG – Significativo /MSG – Muito significativo/VB  Valor baixo/ NE – 
Não existe/NE/VB – Não existe ou valor baixo 

*1 – Processo substitutivo de alvenaria tradicional; 

*2 – Lajes fragmentadas, tijolos; *3 – Solo proveniente das escavações; 

*4 – Sobra de concreto; *5 – Quebra de tijolos; 

*6 – Aço agregado em lajes demolidas; 

*7 – Aço (sobra no corte das barras de aço); 

*8 – Sucata de perfis metálicos usados na montagem da estrutura do sistema 
Dry-wall; *9 – Sucata proveniente do corte de tubos de cobre; 

*10 – Sucata metálica de latas de tintas ou massa de correr, tubos metálicos de 
silicone para rejunte ou espuma expansiva; 

*11 – Sucata de perfis de alumínio caso as esquadrias estejam sendo fabricadas 
no canteiro de obra; 

*12 – Sacaria de cimento ou argamassa pronta; 

*13 – Plástico; *14 – Caixa de papelão das cerâmicas e/ou azulejos; 

*15 – Quebra de vidros ocorridos na demolição; 

*16 – Pode ocorrer quebra de vidro na instalação deste; 

*17 – Provenientes dos recortes de gesso acartonado; 

*18 – Pó de gesso hidratado usado para proteção de pisos acabados.  

 

Fonte: SINDUSCON-MG (2008). Adaptado.  
 

Em seguida, os resíduos passam pelas etapas de triagem (em que 

deve ser respeitada a classificação do resíduo de acordo com a resolução), de 
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acondicionamento ou armazenagem (em que o material deve ter 

resguardadas as suas condições para o caso de reciclagem ou reutilização), 

de transporte (por meios devidamente credenciados) e de destinação final 

(PINTO, 2005).  

Vários são os destinos que podem ser dados aos RCC. Na Espanha, 

por exemplo, foi instituído no estado da Catalunha o programa de 

“Construção com Materiais Residuais” com o apoio do governo, que já 

autorizou o uso dos resíduos como matéria-prima em suas obras de 

pavimentação (VÁZQUEZ apud CASSA et al., 2001).  

No Brasil, o tratamento de resíduos é desigual e acontece de forma 

diferenciada nos Estados e no Distrito Federal (CEMPRE, 2010). Alguns 

estados estão mais avançados na questão do gerenciamento de resíduos, 

outros ainda estão começando a se preocupar com o assunto. No caso da 

coleta seletiva, por exemplo, apenas 7% dos municípios brasileiros, o que 

equivale a 405 municípios, possuem programas de coleta seletiva. Eles estão 

distribuídos da seguinte forma: 

4%

11%

2%

48%

35%

Centro-Oeste Nordeste Norte

Sudeste Sul
 

        Gráfico 7 Distribuição dos municípios com coleta seletiva no 
Brasil, por região (ano base: 2008) 

          Fonte: CEMPRE (2008). Adaptado.  
 

Planos de gerenciamento de resíduos da construção civil já estão 

sendo instituídos em alguns locais, sendo que a destinação final pode ser: 
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usinas de reciclagem, cooperativas de catadores, bolsas de resíduos, dentre 

outros. Na maioria das vezes, os resíduos são utilizados como matéria-prima.   

2.4.6.1 Usinas de reciclagem 

Usinas (ou indústrias) de reciclagem são locais onde o resíduo é 

transformado em matéria-prima para que seja transformado em um novo 

produto. A nomenclatura (usina ou indústria) depende da natureza do 

produto reciclado, que pode ser vidro, madeira ou resto de componentes 

cerâmicos, de argamassa e de concreto. Grande parte das usinas está voltada 

para a reciclagem desse tipo, denominado de classe A, de acordo com a 

nomenclatura dada pela resolução 307 do CONAMA. Basicamente elas são 

compostas pelos seguintes equipamentos: alimentador vibratório, britadores, 

tranportadores de correia, peneira classificatória para dimensionamento da 

granulometria do agregado produzido e, se for o caso, equipamento para 

lavagem do material (CRETA, 2010). 

Numa estação de reciclagem, o material é recebido num pátio de 

recepção de entulho. Logo após,  passa por uma inspeção e triagem manual, 

sendo encaminhado para uma pré-limpeza. Em seguida, ele passa pelos 

processos de trituração e peneiramento (para classificação da granulometria, 

podendo ou não passar pelo processamento ou manufatura. Caso o material 

não seja processado, ele vai para o armazenamento (MANFRINATO et al., 

2008; TROCA, 2009).  
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  Figura 24 Usina de reciclagem de RCD em Limeira - SP. Capacidade: 40ton/h 

  Fonte: MAQBRIT, 2010 

       Figura 25 Usina de reciclagem de RCD em São Bernardo do Campo-SP. 
Capacidade: 50ton/h 

       Fonte: MAQBRIT, 2010 
 

Na Europa, sabe-se que a disponibilidade de recursos naturais é 

escassa, se comparada a países que os tem com abundância, como é o caso 

do Brasil (CARNEIRO, 2001, apud CASSA et al., 2001). Também há a 
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escassez de local para a deposição de resíduos, que faz com que a 

preocupação com relação à destinação dos mesmos seja significativa, 

estimulando a busca por alternativas como essa. Em países como a 

Alemanha, Dinamarca e Bélgica, a implantação das primeiras usinas ocorreu 

em meados dos anos 80. Na França, Espanha e Reino Unido, em meados dos 

anos 90. Geralmente, elas estão concentradas onde há a máxima ocorrência 

desses resíduos e a maior demanda desses materiais, ou seja, nas áreas 

urbanas. Grande parte do material reciclado serve como base ou sub-base de 

pavimentação. (VÁZQUEZ apud CASSA et al., 2001).  

No Brasil, algumas prefeituras já possuem programas de reciclagem 

de RCC que atuam com resultados bastante positivos (CASSA et al., 2001). 

Um dos exemplos é Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. O 

município possui desde 1993 o Programa de Correção das Deposições 

Clandestinas e Reciclagem de Entulho, criado com o objetivo de corrigir os 

problemas ambientais na cidade gerados pela deposição ilegal de resíduos. 

Atualmente, a prefeitura conta com 29 Unidades de Recebimento de 

Pequenos Volumes (URPVs), que coletam até 2m³ de entulho, convênio com 

os carroceiros, que atuam como catadores e levam o material até as URPVs e 

3 usinas de reciclagem que transformam os RCC em agregados reciclados. 

Esse material processado pode ser utilizado no lugar da areia e brita em 

determinados casos, desde que o concreto elaborado com esse material não 

tenha aplicação estrutural. Além disso, eles são usados na confecção de bases 

e sub-bases de vias públicas, na fabricação de blocos, meios-fios e outros 

artefatos utilizados em obras públicas e de caráter social. Uma das limitações 

é que as caçambas recebidas no local podem ter, no máximo, 10% de 

materiais que não sejam entulho (SINDUSCON-MG, 2008). Mesmo com 

essa limitação, a prefeitura de Belo Horizonte tem um trabalho exemplar no 

gerenciamento de resíduos no âmbito da administração pública.  
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Figura 26 Artefato produzido com entulho reciclado (meio-fio) 
Fonte:MAQBRIT, 2010 

 
Figura 27 Manilhas produzidas com entulho reciclado 
Fonte: MAQBRIT, 2010 

 

Em São Paulo, no município de São Carlos, existe uma usina de 

reciclagem que foi inaugurada em 2006, com base na lei local nº 

13.867/2006, que institui o plano integrado de gerenciamento de RCC e o 

sistema para a gestão desses resíduos. O agregado produzido pela usina 
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ajuda na redução de custos da fábrica de artefatos de cimento da autarquia17 

que gerencia esses programas em parceria com a prefeitura. Além disso, ele 

pode ser usado na produção de argamassas e concretos não estruturais, na 

pavimentação e recuperação de estradas rurais, controle de erosões, 

enchimentos, dentre outras aplicações. Além dos resultados ambientais, o 

trabalho da usina tem um importante papel social, pois a mão-de-obra é 

composta por reeducandos de uma penitenciária local. (PROHAB, 2010)  

No caso do estado da Bahia, a prefeitura de Salvador começou a 

implantar o programa de tratamento diferenciado de entulho em 1997, e 

conta com 6 unidades de recebimentos de volumes abaixo de 2m³, 

denomidadas Postos de Descarga de Entulho (PDEs) e 1 usina para 

recebimento de quantias superiores a 2m³, denominada Base de Descarga de 

Entulho (BDE), além de manter convênio com os catadores que são 

orientados pelo Programa de Educação Ambiental da LIMPURB (Empresa 

de Limpeza Urbana do Salvador). O trabalho de implantação vem sendo 

desenvolvido em parceria com a UFBA (LIMPURB, 2010).  

Segundo a CRETA Tecnologias de Reciclagem, empresa que atua no 

ramo de serviços voltados para a reciclagem, as usinas de RCC existentes no 

Brasil são as seguintes:  

Tabela 9 Usinas de reciclagem de RCD existentes no país - distribuição por 
funcionamento e região 

REGIÃO Usinas em 
operação 

Usinas em 
instalação 

Usinas 
desativadas 

total 

Sudeste  20 6 8 34 

Sul 4  -  2 6 

Centro-Oeste 2  -  1 3 

�ordeste 3 1  -  4 

Total 29 7 11 47 

Obs.: Não foram encontrados registros de usinas na região norte.  

Fonte: Adaptado de CRETA (2010) 

 
 

                                                   
17 O nome da autarquia é PROHAB-Progresso e Habitação de São Carlos S/A 
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Tabela 10 Usinas de reciclagem de RCD em operação no país – administração 

REGIÃO Usinas operadas 
pela prefeitura 

Usinas operadas 
por outras 
instituições* 

total 

Sudeste  9 17 26 

Sul -  4 4 

Centro-Oeste -  2 2 

�ordeste 1 3 4 

Total 10 26 3 

* operadas por autarquias, convênios, parcerias do tipo PPP e particulares 

Fonte: Adaptado de CRETA (2010) 

2.4.6.2 O brechó da construção  

O brechó da construção é uma iniciativa criada por empresários da 

construção civil em Belo Horizonte e as entidades18 que representam o setor 

e apoiada pela prefeitura municipal, pelo SEBRAE-MG, pela PUC-Minas e 

por algumas intituições locais da região, mas o projeto começa a ser 

desenvolvido em cidades como Poá (SP), Novo Hamburgo (RS) e 

Guaramirim (SC).  

De acordo com Júnior (2005), o objetivo do projeto é auxiliar 

famílias de baixa renda a reformar e melhorar suas moradias utilizando 

resíduos reutilizáveis que não terão mais utilidade nas obras de origem, em 

lojas e indústrias e reformas particulares. Os materiais são recolhidos e 

transportados para uma Central de Distribuição. Nesta central, eles são 

classificados, estocados e destinados às famílias, que deverão estar 

previamente cadastradas de acordo com os critérios da Política Municipal de 

Habitação. Os produtos são vendidos por preços simbólicos, o que torna  

viável a sua aquisição. Na cidade de Poá, cujo projeto foi aprovado pela 

Câmara de Vereadores em outubro de 2009, os materiais serão vendidos pelo 

valor máximo de 5% em relação ao preço de mercado, sendo que a renda 

será destinada à expansão e aperfeiçoamento do projeto.  

                                                   
18 SINDUSCON-MG, SECONCI-MG, SICEPOT-MG, ACOMAC-MG e 

SINDILEQ-MG 
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A iniciativa, além de minimizar o problema da destinação de 

resíduos reaproveitáveis, exerce o seu papel social, pois auxilia na melhoria 

das habitação das famílias mais carentes.  

2.4.6.3 O sistema de bolsa de resíduos 

A Bolsa de Resíduos é um instrumento de gerenciamento de 

materiais recicláveis19 que promove a livre negociação entre instituições dos 

resíduos gerados em decorrência das suas atividades produtivas por meio de 

doação, compra, venda ou troca. É um serviço gratuito cujo objetivo é servir 

como guia de negócios, promovendo o intercâmbio de resíduos e 

possibilitando a sua transformação em matéria-prima ou insumo para a 

fabricação de outros produtos, fazendo com que haja economia de energia e 

de fontes alternativas de energia, pois não haverá extração de recursos para 

obtenção de matéria-prima. Há também o incentivo à produção mais limpa, 

estimulando a redução da geração de resíduos na fonte geradora. Além disso, 

a proposta incentiva e fortalece o setor de reciclagem (FIEB, 2010; FIEMG, 

2010; FIESP, 2009; SIBR, 2010).  

Em função da falta de informações, da falta de opções para 

destinação e reaproveitamento, torna-se necessário realizar um inventário 

dos resíduos e identificar formas viáveis de aproveitamento que subsidiem 

propostas para o gerenciamento dos mesmos. Essa necessidade reforça a 

importância da criação da Bolsa de Resíduos (REZENDE , 2007). 

A proposta surgiu em 1984 para implantação na Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP –, e foi implementada em 1986, 

promovendo o intercâmbio entre as empresas. A participação ocorria por 

meio de fichas de inscrição, nas quais as empresas informavam se a empresa 

estava disponibilizando ou buscando algum material. Essas informações 

eram divulgadas em um boletim periódico, que buscava ser mais que uma 

                                                   
19 Esses materiais podem ser resíduos decorrentes de atividades construtivas, 

industriais, produtivas, ou ainda materiais recicláveis ou reaproveitáveis. 
Também podem ser chamados genericamente de “produtos inservíveis”. 
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espécie de classificados: era feito um balanço dos resultados e havia a 

divulgação dos dados e dos benefícios trazidos para o meio ambiente. Por 

decisão da diretoria, a Bolsa de Resíduos de São Paulo encerrou as 

atividades em 1994 e retomou as atividades em 2002, já adaptada ao 

ambiente virtual eletrônico (internet), o que facilitou a divulgação dos 

serviços e troca de informação entre as instituições (FIESP, 2009).  

A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA – 

do Rio de Janeiro criou, também em 1984, um sistema para promoção da 

troca de resíduos, com o intuito de evitar as disposições e tratamentos 

inadequados desses materiais.  O sistema de trocas começou a funcionar no 

ano seguinte, quando aconteceu a regulamentação em nível estadual. A 

FEEMA era a intermediária entre as instituições, que logo passaram a fazer 

contato direto sem o auxílio da fundação, provocando queda nas suas 

atividades e, consequentemente, diminuição na captação de recursos,  o que 

promoveu o fechamento da bolsa. Atualmente, a bolsa do Rio de Janeiro é 

divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – 

FIRJAN. (FONSECA et al., 1998; FIRJAN, 2010).    

A bolsa de resíduos de Minas Gerais foi criada em 1990 como fruto 

do Simpósio Nacional sobre Resíduos, sugestão de uma equipe 

multiempresarial e multidisciplinar (MACIEL; VALLE, 1990 apud 

FONSECA, 1998). O seu efetivo funcionamento se deu a partir de 1994, 

resultado da parceria entre a Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais (FIEMG), SEBRAE-MG, Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Câmara Internacional do Comércio (CIC-BR), além de empresas 

como a Açominas, Belgo Mineira e outras. Seu funcionamento permanece 

até os dias atuais. (FONSECA et al., 1999; FIEMG, 2010).  

Na Bahia, a bolsa foi planejada e executada em 1988 pela Federação 

das Indústrias do Estado da Bahia – FIEB – em parceria com o governo 

estadual, na expectativa da obtenção de vantagens como preservação 

ambiental, possibilidade do surgimento de novos empregos, obtenção de 

insumos mais baratos, além dos lucros oriundos da comercialização dos 
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resíduos (FONSECA et al., 1999).  

No Ceará, a bolsa foi criada em 1991 pela Federação das Indústrias 

do Estado do Ceará – FIEC – e é também uma bolsa de negócios. Ela 

funciona como um centro de informações que identifica potenciais mercados 

para os resíduos industriais, incentivando o aproveitamento econômico 

desses materiais e difundindo a importância da cultura de gestão ambiental 

nas instituições. Além do principal objetivo, que é gerar renda para 

comunidades carentes promovendo a integração com o setor industrial, 

oferecendo soluções para os resíduos, ela visa aumentar a vida útil de 

máquinas e equipamentos usados (FIEC, 2010; FONSECA et al., 1999).  

Os outros estados que utilizam o sistema de bolsa de resíduos são: 

Amazonas, Pará, Pernambuco, Sergipe, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul (FIESP, 2009; 

FONSECA et al., 1998; OLIVEIRA, 2006; SIBR, 2010).  

Pode-se perceber que cada estado possui sua peculiaridade, mas a 

essência do sistema é a mesma: promover o intercâmbio entre as empresas, 

gerando negócios e minimizando impactos ambientais. Os serviços das 

bolsas são geralmente prestados pelas Federações das Indústrias ou 

SEBRAEs regionais de forma gratuita, e os produtos são divulgados em 

boletins periódicos, cujos prazos variam de acordo com cada localidade. As 

Federações procuram não atuar como intermediárias, não se responsabilizam 

pelas operações realizadas através da bolsa, não se responsabilizam pelo 

impacto gerado pelo uso do resíduo (o órgão ambiental deve estar atuante no 

processo, se for o caso), e delegam toda e qualquer responsabilidade pelas 

informações e alternativas de uso de cada resíduo à empresa responsável 

pela divulgação da informação (OLIVEIRA, 2006). De acordo com Fonseca 

et al. (1998) e FIEB (2010), os principais objetivos das bolsas são: 

� Promover a comercialização de resíduos do processo 

produtivo, através da divulgação dos rejeitos disponíveis e 

desejáveis, funcionando como um canal de comunicação 

entre as instituições; 
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� Orientar as empresas sobre os métodos adequados de 

manuseio, transporte, armazenamento, eliminação, 

reciclagem ou disposição de resíduos, de forma a contribuir 

para a redução do passivo ambiental;  

� Incentivar a formação de parcerias institucionais que 

contribuam para a mudança de paradigma das práticas de 

tratamento e disposição de resíduos para a prevenção da 

poluição; 

� Fomentar pesquisas técnicas e científicas para redução da 

produção e expansão da reciclagem de refugos industriais;  

� Fomentar a adoção de princípios e práticas de prevenção da 

poluição nos processos produtivos visando a melhoria do 

desempenho ambiental e financeiro das empresas;  

� Integrar os usuários ao sistema SEBRAENET20 para 

obtenção de informações sobre resíduos;  

� Fornecer informações sobre laboratórios que executem a 

classificação de resíduos industriais.  

� Fornecer informações relativas às novas tecnologias 

ambientais, legislação, normas, estudos de caso, cursos, 

links para outros sites e gestão de resíduos;  

 
De acordo com Oliveira (2006), TROCA (2009) e FIESP (2009), 

essas práticas proporcionam as seguintes vantagens:  

� Preservação e a melhoria da qualidade do meio ambiente e 

da saúde pública; 

� Uso sustentável, racional e eficiente dos recursos naturais; 

� A bolsa serve como instrumento de fomento às práticas de 

reciclagem; 

� Aumento da conscientização de que resíduo não é lixo, e sim 

                                                   
20  Rede virtual que interliga os SEBRAEs regionais. 
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um subproduto com potencial de comercialização; 

� Valorização do resíduo, que passa a ser utilizado como 

matéria-prima em outra empresa/setor (continuidade do 

ciclo de vida do produto); 

� Redução de custos diretos relacionados ao manuseio, 

armazenamento, transporte e destinação final; 

� Possibilidade de geração de receita direta; 

� Minimização de multas e/ou autuações relativas a infrações 

ambientais; 

� Melhor interação entre as empresas; 

� Conhecimento de novas oportunidades de tecnologias, além 

do acesso a informações selecionadas e novidades referentes 

ao assunto; 

� Aumento da competitividade no mercado. 

As principais dificuldades do sistema, segundo Oliveira (2006) e 

Fonseca et al. (1998), são: 

� Grande parte dos geradores desconhece o funcionamento do 

sistema (o sistema precisa ser melhor divulgado); 

� Receio dos geradores em anunciar os resíduos, pois essas 

informações podem ser alvo de órgãos ambientais; 

� Os possíveis beneficiados não acreditam plenamente nas 

informações divulgadas; 

� Não existe um parâmetro ou mecanismo para controle de 

qualidade e composição dos materiais anunciados, o que 

dificulta o seu uso como matéria-prima; (para a valorização 

do material, poderia haver um mecanismo de controle de 

qualidade desses materiais, como pro exemplo um laudo de 

conformidade com a ABNT); 

� Faltam recursos financeiros e técnicos para a 

operacionalização adequada da bolsa. 

Os produtos e materiais ofertados são (FONSECA et al., 1998; 
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FIRJAN, 2010):  

� Areia de fundição; 

� Borracha; 

� Lodo (contendo metais pesados); 

� Madeira e mobiliário; 

� Materiais de couro/ curtume 

� Materiais têxteis; 

� Metais e ligas 

� Óleos usados; 

� Papel e papelão; 

� Plásticos; 

� Produtos químicos 

� Produtos metálicos (sucata de metais ferrosos e não-

ferrosos); 

� Resíduos farmacêuticos 

� Resíduos siderúrgicos; 

� Resíduos de tinta; 

� Solventes; 

� Vidros; 

Segundo a FIESP (2009), no período compreendido entre abril de 

2002 a agosto de 2009, haviam 2.170 instituições cadastradas no sistema e 

24 estados participantes, sendo que os quatro primeiros colocados no 

ranking, em ordem de participação, são: São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Paraná. O perfil das instituições participantes está distribuído de 

acordo com as seguintes características:  
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Gráfico 8 Perfil dos participantes da Bolsa de Resíduos 

Fonte: FIESP (2009). Adaptado.  
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Gráfico 9 Porte das empresas que participam da Bolsa de Resíduos 

Fonte: FIESP (2009). Adaptado.  
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Do total de materiais negociados, 66% são materiais ofertados e 34% 

são os materiais procurados. Segundo a FIESP (2009), os materiais mais 

ofertados são plásticos, resíduos químicos, materiais metálicos/metalúrgicos, 

borracha e madeira/mobiliário. Os materiais mais procurados são plásticos, 

resíduos químicos, materiais metálicos/metalúrgicos e madeira/mobiliário. A 

média de acessos diários aos sítios eletrônicos gira em torno de 100 (FIESP, 

2009).  

A Confederação Nacional da Indústria – CNI – mantém o Sistema 

Integrado de Bolsa de Resíduos – SIBR – que possibilita o acesso facilitado 

a bolsas de vários estados brasileiros por meio de um único sítio eletrônico. 

Existem outras bolsas que não estão vinculadas a esse sistema, mas mantêm 

a mesma filosofia.  

O objetivo da bolsa de resíduos não é proporcionar a destinação final 

daquele material, mas sim promover a sua divulgação para que outros 

saibam da sua existência e optem pelo uso da matéria-prima reciclada.  

A proposta da bolsa de resíduos é bastante adequada à realidade do 

país e representa uma alternativa de gerenciamento bastante compatível com 

o problema do acúmulo inadequado de resíduos. Entretanto, esse mecanismo 

precisa ser melhor divulgado e precisa de regulamentação para que possa 

funcionar de acordo com o seu verdadeiro potencial. Caso a lei que 

regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos venha a ser aprovada, 

iniciativas como essa poderão ser impulsionadas e os benefícios passarão a 

ser representativos para o desenvolvimento sustentável do país. 
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2.5 O papel dos órgãos da Administração Pública como 

promotores das políticas de gerenciamento de resíduos e como 

exemplo de boas práticas 

A preservação dos recursos naturais é uma necessidade 

inquestionável e, na teoria, todos sabem disso. No entanto, há uma grande 

distância entre a teoria e a prática e, para que haja a implantação de novas 

práticas, compatíveis com o discurso ambiental, é preciso dedicação e 

perseverança para evitar antigos hábitos e vícios descomprometidos com o 

meio ambiente. Abandonar práticas insustentáveis é premissa básica e essa 

iniciativa deve partir do Estado, pois os demais segmentos da sociedade o 

têm como respaldo e exemplo de conduta (MACHADO, 2002).  

Nesse contexto, o antigo modelo de desenvolvimento econômico, 

despreocupado e descompromissado com os recursos ambientais, torna-se 

inadequado. É preciso que haja uma mudança significativa nos valores 

sociais, nos padrões comportamentais e de consumo, fazendo com que não 

apenas o segmento produtivo, mas também os setores governamentais, 

passem a ser estabelecidos em princípios sustentáveis, reavaliando as suas 

práticas com relação ao gerenciamento dos processos e dos resíduos 

(MACHADO, 2002).  

O uso de materiais reciclados é possível, econômico e viável, como 

já foi constatado em exemplos como o da prefeitura de Belo Horizonte com 

relação ao entulho reciclado. No entanto, a crença de que esses materiais 

secundários possuem qualidade inferior à matéria-prima extraída diretamente 

da natureza criou um grande preconceito com relação ao seu uso, apesar de 

existirem várias pesquisas de instituições reconhecidas que mostram o 

contrário, apontando inclusive ganhos econômicos e energéticos no 

processamento de matéria-prima reciclada (RECIVIDRO, 2010).  

Pelo fato de os materiais secundários estarem sujeitos à falta de 

normas adequadas, recomenda-se o seu uso em alternativas de baixa 

tecnologia, onde os custos de produção são baixos. Nesse sentido, é 
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fundamental que o governo atue de forma estratégica, regulamentando a 

prática do reaproveitamento de resíduos, exigindo o cumprimento das 

normas, disponibilizando recursos suficientes para a realização de ações 

eficazes, promovendo a devida fiscalização e, acima de tudo, servindo de 

exemplo de conduta para a população promovendo uma mudança estrutural 

e cultural nas instituições governamentais (MACHADO, 2002; VÁZQUEZ 

apud CASSA et al., 2001).  

Segundo Mérico (2008), os governos têm o poder de estabelecer 

padrões ambientais, definir incentivos e desincentivos econômicos, ampliar 

as propostas de educação ambiental, tanto no panorama formal quanto no 

informal, incentivar acordos ambientalmente relevantes e priorizar as 

licitações sustentáveis, dentre outros, servindo como exemplo para a 

sociedade: 

“O efeito indutivo pode ser materializado pelo exemplo 
que o governo dá na reduçaõ de impactos negaticos de 
sua própria atividade, no apoio a empresas que 
produzem produtos e serviçoes de menos impacto, 
fomentando o desenvolvimento de novas cadeias 
produtivas, na transmissão da mensagem ao setor 
produtivo de que tipo de produção interessa à sociedade 
e, pelo efeito cascatra, no aumento da demanda de 
produtos que respeitem o meio ambiente.” 

De acordo com o SINDUSCON-MG (2008), o papel do poder 

público é: 

� Promover a gestão pública dos resíduos da construção civil 

por meio de normas legais, comando, controle e poder de 

polícia; 

� Promover a correção dos problemas ambientais decorrentes 

da deposição indiscriminada dos resíduos da construção 

através do manejo diferenciado e da prática da reciclagem; 

� Reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterramento 

por meio de práticas que promovam a reintegração desses 

materiais aos ciclos produtivos.  

Além de estabelecer diretrizes para a sociedade civil, fica claro o 
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dever da Administração Pública de percorrer o caminho inverso. Afinal, é 

fato que as instituições públicas são grandes geradoras de resíduos 

(MACHADO, 2002). Com base nessa realidade, algumas iniciativas já estão 

sendo implantadas no âmbito da Administração Pública Federal: O MPOG, 

através da Instrução Normativa nº 01/2010, define para os órgãos da 

Administração Pública Federal práticas mais sustentáveis nas obras públicas 

e nos processos de aquisição; o MMA publicou a cartilha A3P, de adesão 

voluntária, cujo objetivo é mobilizar os gestores públicos para a adoção de 

princípios de gestão ambiental nas atividades cotidianas; o CONAMA 

publicou a resolução nº 307, que estabelece orientações para o tratamento de 

resíduos; além disso, foi sancionada em agosto deste ano lei que trata sobre a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Com essas diretrizes, é possível que cada órgão público comece a 

implementar medidas em consonância com as orientações já publicadas. 

Desta forma, quando a lei do Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos 

for aprovada, o ajuste será mais fácil e a minimização dos impactos será 

percebida de forma mais rápida e significativa (MÉRICO, 2008) 

Temos no país alguns exemplos isolados que já colocam em prática 

essas orientações. Um dos grandes desafios é ampliar a abrangência dessas 

iniciativas pontuais, ampliando o alcance das propostas e, 

consequentemente, dos benefícios obtidos. O fortalecimento de políticas 

públicas ambientais é fundamental para que haja mudança estrutural em 

todos os setores (MÉRICO, 2008).  

Vale ressaltar que, para que as orientações sejam de fato 

implementadas, é necessário o envolvimento e a mobilização dos servidores 

públicos, outro grande desafio. Nesse sentido, faz-se necessário promover 

iniciativas integradas de educação ambiental dentro dos órgãos, capacitando 

gestores e formando multiplicadores (MACHADO, 2002; MÉRICO, 2008).  

 O estudo realizado por Machado (2002) em sua dissertação de 

mestrado analisa o projeto piloto para a inclusão de critérios ambientais no 

programa de gestão do MMA. Na primeira fase, o programa teve como 
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campo de atuação o próprio ministério, tendo sido elaborados diagnósticos, 

planos de ação, materiais explicativos. Foram criadas comissões de 

implementação dos critérios e os resultados foram acompanhados e 

avaliados, com o intuito de manter uma melhoria contínua no órgão. A 

segunda fase consistiu na divulgação dos resultados obtidos e das 

informações alcançadas para outros órgãos do governo através da publicação 

da cartilha A3P, da elaboração de materiais audio-visuais contendo 

informações referentes às práticas sustentáveis, além da realização de fóruns, 

oficinas e palestras de sensibilização.   

Como frutos dessa iniciativa foram realizadas diversas assessorias 

pelo MMA a órgãos públicos federais e locais para a adesão a A3P. Os 

pioneiros foram: Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Presidência da 

República, Câmara dos Deputados, Ministério da Defesa, Empresa de Trens 

Urbanos de Porto Alegre (TRENSURB-RS), Defensoria Pública do Estado 

do Tocantins, a extinta Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 

Distrito Federal (SEMARH/DF, que foi incorporada ao atual Instituto do 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM). 

Hoje, o programa conta com mais de 300 adesões, e participam órgãos como 

o Ministério Público Federal, Imprensa Nacional, Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), Prefeitura de Recife, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

Em junho desse ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assinou o termo de 

adesão, passando a compor o rol de parceiros da A3P (MACHADO, 2002; 

SIPAM, 2008; STJ, 2010).  

O trabalho nos mostra um exemplo de iniciativa que busca o alcance 

integrado dos resultados das boas práticas ambientais. Cabe a nós, servidores 

públicos, permear essas prática nos ambientes de trabalho, exercendo o papel 

de multiplicadores da cultura sustentável. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

O objeto de estudo desse trabalho são os resíduos gerados pelo 

sistema construtivo adotado no STJ para reformas internas e pela confecção 

de mobiliário da marcenaria local.  

 Nesse sentido, o objetivo é propor criação de uma bolsa de resíduos 

já acumulados que promova a divulgação desse material num ambiente 

virtual, permitindo o uso desse material por outras instituições, e vice-versa, 

utilizando o STJ como piloto. 

Dentro desse contexto, o trabalho foi organizado da seguinte forma:   

1. Revisão Bibliográfica: Foi feita uma ampla pesquisa bibliográfica 

que pudesse abordar todos os assuntos relevantes para a compreensão da 

importância da criação de uma bolsa de resíduos na Administração Pública. 

2. Descrição do problema: Foi apresentado o caso estudado de 

forma descritiva, levantamento fotográfico e apresentação de alguns dados 

relevantes para o estudo. Foi aplicado um questionário ao engenheiro 

responsável pelo setor de execução para verificar se existe e quais são os 

controles e gerenciamento feitos em cima da geração de resíduos 

3. Proposta: Baseada nas pesquisas realizadas durante a revisão 

bibliográfica e na análise do caso considerado, foi sugerida uma proposta 

que se mostre viável para ser implantada na Administração Pública, usando o 

STJ como piloto.  
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4 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: O CASO DO STJ 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é um órgão da Administração 

Pública Federal criado pela Constituição Federal de 1988. Ele pertence ao 

Poder Judiciário e é responsável por “uniformizar a interpretação da lei 

federal em todo o Brasil, seguindo os princípios constitucionais e a garantia 

e defesa do Estado de Direito” (STJ, 2010) 

A sede do STJ funciona no Setor de Administração Federal Sul 

desde 1996 e é composta por seis prédios: auditório externo, o edifício dos 

plenários, dois prédios de gabinetes de ministros, o edifício da administração 

e o restaurante. O complexo possui aproximadamente 140.000m² 

construídos.  

Dentre as Secretarias que compõem a estrutura administrativa do 

STJ está a Secretaria de Administração e Finanças (SAF), que desenvolve 

atividades de administração de material e patrimônio, licitações, 

contratações, aquisições, orçamento e finanças, transporte, engenharia e 

arquitetura, além da manutenção e conservação predial (STJ, 2010). 

A Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura (CEAR) compõe a 

estrutura da SAF e é composta pelas seções de arquitetura, de obras civis, de 

orçamentos técnicos, de eletro-eletrônica e de instalações mecânicas. A ela 

compete (STJ, 2010): 

� Elaborar projetos, respectivos orçamentos e controlar a 

execução de obras, reformas e instalações; 

� Realizar manutenção predial, de sistemas e equipamentos;  

� Desenvolver atividades de arquitetura, paisagismo e 

sinalização; 

4.1 Contexto 

Dentre as principais atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de 

Engenharia e Arquitetura do STJ, estão as reformas internas de gabinetes de 

Ministros e unidades administrativas e a confecção de mobiliário para 
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atender demandas específicas.  

Pelo fato de serem muitas unidades, as solicitações por modificações 

nos espaços são frequentes, e ocorrem em função da chegada de novos 

servidores, de mudanças na estrutura administrativa, da chegada novos 

ministros, de mudanças na natureza do serviço (o que requer um outro tipo 

de configuração no ambiente de trabalho), dentre outras razões. Os projetos 

são desenvolvidos por arquitetos do quadro, que conhecem os prédios e os 

sistemas com profundidade, e executados por uma empresa contratada sob 

fiscalização de um engenheiro também do quadro. A vigência dos contratos é 

de um (01) ano.  

As reformas são feitas com divisórias cujo sistema é basicamente 

constituído de estrutura metálica e painéis de compensado com revestimento 

em laminado de freijó ou laminado melamínico argila, sempre com 

encabeçamento em freijó. Os painéis podem ser cegos (fechados de piso a 

teto) ou meio-vidro (fechados até 1,20m e a parte superior com vidro), sendo 

que nesse caso usa-se vidro fosco (boreal) ou liso (transparente). O sistema é 

modular, compatível com a modulação adotada no STJ, de 1,25m.  

 

Figura 28  Modulação do prédio - esquadrias e luminárias 
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Figura 29 Montagem de esquadrias 

 
 

 

Figura 30 Divisória padrão argila 
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Figura 31 Divisória padrão freijó 

 

O fato de o sistema ser modular auxilia na compatibilização com os 

outros sistemas prediais, pois as luminárias (conjugadas com o sistema de 

condicionamento de ar), esquadrias e pontos elétricos e de dados seguem a 

mesma modulação, além de limitar parcialmente o estabelecimento das 

dimensões dos ambientes. O sistema em si permite um grande 

reaproveitamento de painéis, estruturas, portas, e até vidros, principalmente 

quando se trata de remanejamento. Entretanto, o dimensionamento em 

função da modulação é exigido apenas no sentido longitudinal dos prédios. 

No sentido transversal, as dimensões são mais flexíveis, o que pode acabar 

produzindo restos de materiais inaproveitáveis em outra reforma e gerar 

desperdício de painéis de madeira, vidros e peças da estrutura, 

principalmente quando os solicitantes pedem ajustes nas medidas após a 

montagem das peças. 
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Figura 32 Modulação: divisória compatível com limite das luminárias 

 

A marcenaria do STJ desenvolve as seguintes atividades como a 

confecção de balcões de atendimento para as unidades, confecção de 

armários para processos21, confecção de acessórios ergonômicos como 

suporte para leitura e manuseio de processos, instalação de rodapés, 

atendimentos a demandas específicas, além de diversas atividades de reparo 

e manutenção22. Nas atividades que envolvem produção, como é o caso da 

confecção de peças, não existe uma proposta de destinação formalizada, mas 

os resíduos e aparas gerados no processo são aproveitados na confecção de 

peças menores e na composição de massa de madeira para acabamento e 

preenchimento de buracos (rodapés e divisórias).  

                                                   
21 Com a implantação do sistema de processos virtuais, essa atividade tende a ser 

reduzida significativamente.  
22 No STJ, vários locais possuem acabamento em madeira e precisam de 

manutenção periódica.  
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Tabela 11 Trabalhos executados pela marcenaria do STJ nos últimos 10 anos 
(valores em unidades) 

TIPO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Móveis patrimoniáveis 133 125 93 228 327 275 255 278 222 202 175 

Pôsteres e molduras 41 80 79 144 208 178 148 201 105 96 58 

Suportes para CPU, 

Monitor e de leitura 17 165 175 202 139 119 194 271 77 101 53 

Cabideiros/Banco para 

apoio de pés 13 63 79 84 73 147 146 242 99 278 121 

Outros 

móveis/reformas 

móveis 75 85 108 134 221 246 279 361 462 622 754 

TOTAL 279 518 534 792 968 965 1.022 1.353 965 1.299 1.161 
 

Fonte: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura/STJ 
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Gráfico 10 Trabalhos feitos pela marcenaria do STJ nos últimos 10 anos  
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Fonte: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura/STJ 

 

 

Figura 33 Depósito de divisórias 

Figura 34 Depósito de vidros 

Até o presente momento não é exigido das empresas contratadas 

para a execução dos serviços de divisórias e de marcenaria a apresentação de 
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um plano de gerenciamento de resíduos, ficando a destinação desses 

materiais a cargo de uma negociação verbal entre o contratante e o 

contratado. No entanto, em alguns contratos já é exigido da empresa que 

obedeça as exigências da IN 01 do MPOG. Os resíduos acumulados ao longo 

dos quase 15 anos de funcionamento da sede do STJ não chegam a ser 

motivo de preocupação para os gestores do Prédio, pois existe uma proposta 

de gerenciamento local, de forma que as sobras são reaproveitadas na 

confecção de outras peças. No entanto, principalmente nas atividades de 

marcenaria, restos inaproveitáveis são jogados no lixo comum e ainda não 

existe uma proposta para a destinação ou para o descarte desse material. Esse 

fato é reforçado pela inexistência da coleta seletiva na cidade de Brasília.  

4.2 Questionário aplicado aos gestores 

O questionário abaixo foi aplicado aos responsáveis pela execução 

dos serviços de reforma e marcenaria do Superior Tribunal de Justiça:  

1. Existe a exigência de um plano de gerenciamento de resíduos para 

as empresas contratadas (que fornecem serviços de engenharia ao STJ)? 

R.: Não existe nenhum plano de gerenciamento específico para as 

empresas contratadas. No entanto, após a publicação da IN 01 do MPOG, 

em alguns contratos já está sendo exigido o cumprimento dos critérios 

contidos na específica instrução normativa.  

2. A empresa se responsabiliza pelos restos de obra? Isso é 

documentado? Ou é feito informalmente?  

R.: Depende do tipo de contrato. No entanto, as empresas que se 

responsabilizam pela coleta acabam jogando os restos no lixo comum, 

pois em Brasília o SLU (Serviço de Limpeza Urbana) ainda não instituiu 

a coleta seletiva.  

3. Existe um registro/levantamento/estatística do material acumulado 

(quantidade ou valor) com Vidro? Painéis de divisória? Pedaços de 

compensado? Serragem?  

R.: Não existe nenhum tipo de controle rigoroso ou formal. Os restos são 
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guardados em depósitos específicos e não é de livre acesso. Desta forma, 

só os responsáveis podem retirar ou colocar materiais no local, e isso 

permite a previsão para futuros reaproveitamentos. Vale ressaltar que o 

máximo de reaproveitamento é feito, principalmente no caso da madeira, 

mas existe uma dificuldade gerencial para o controle, pois não há pessoal 

suficiente para desenvolver esse tipo de trabalho, que requer um controle 

rigoroso e acompanhamento constante. 

4. Há alguma preocupação com a destinação desses resíduos (local de 

armazenamento, segurança, higiene, inspeção, dedetização, etc)?  

R.: O material que pode ser reaproveitado vai para um depósito 

específico e o que está inutilizável é descartado periodicamente, e não dá 

tempo para acúmulos que possam oferecer algum tipo de risco (como 

insetos, roedores, etc). 

5. Algum desses resíduos já tem alguma destinação?  

R.: Não existe nenhum tipo de acordo ou convênio com outras 

instituições (cooperativas ou outros órgãos). Alguns resíduos que são 

passíveis de reaproveitamento são usados dentro do próprio Tribunal. Na 

verdade, o volume de reutilização desses materiais até justifica o 

armazenamento. No caso do vidro, as chapas de vidro ficam armazenadas 

aguardando alguma demanda. Os vidros temperados poderiam se doados 

para a reciclagem, e os vidros comuns são bastante reaproveitados. No 

caso da madeira, os móveis e peças menores algumas vezes são feitos 

com sobras. Existe uma tentativa de melhor corte das chapas, e essa 

orientação é seguida pelos marceneiros. O pó de serra é usado para 

calafetagem nos gabinetes de Ministros, onde o piso é de tábua corrida 

(ipê) e também para tapar buracos em paredes revestidas com madeiras 

ou em rodapés. 

6. Existe a contabilização, em uma obra: do que se compra e o quanto 

sobra?  

R.: Não existe um controle rigoroso. A planilha de custo dos móveis de 

confecção própria ajuda a orientar, mas muitas vezes trabalhos como 
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montagem de palcos para eventos, peças pequenas (suportes para 

telefone, para impressora, para monitor, etc), que não são contabilizados, 

pois são feitos com sobras, prejudicam um controle mais apurado. 

7. Quais são as maiores dificuldades encontradas no gerenciamento?  

R.: A primeira delas é dificuldade gerencial, mais especificamente a falta 

de recurso de pessoal, pois para se implementar um plano de 

gerenciamento seria necessário um profissional que atuasse 

exclusivamente como apontador de custos. Além disso, a grande 

demanda por peças simples, não patrimoniadas, cuja elaboração de 

planilha de custos não é feita (em função da rapidez de execução do 

objeto x tempo gasto para elaboração da planilha) faz com que o controle 

seja impraticável. Outro problema é a falta de coleta seletiva na cidade e 

a ausência de grandes indústrias nas proximidades do DF, o que 

desestimula algumas iniciativas que poderiam ser levadas adiante se 

houvesse uma perspectiva de continuidade do processo.   

8. Existe alguma proposta / sugestão / previsão de implantação de 

algum procedimento de melhoria?  

R.: Sim. No projeto original do arquiteto Oscar Niemeyer, ele propôs o 

uso de madeiras como Freijó, Ipê, Imbuia e Pau-Ferro. Ainda usa-se 

muito o Ipê e o Freijó, mas sabemos que são madeiras nobres e que já 

apresentam restrições quanto ao consumo. A proposta é pesquisarmos 

materiais similares (principalmente no aspecto visual) na tentativa de 

substituir as madeiras mais nobres por madeiras de reflorestamento ou 

que tenham mais disponibilidade para o uso. 
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5 PROPOSTA: A CRIAÇÃO DA BOLSA DE RESÍDUOS E 

OUTRAS RECOME�DAÇÕES. 

 

Dentro desse contexto, o objetivo do trabalho é apresentar uma 

alternativa de destino para os rejeitos produzidos e não aproveitados, 

utilizando-se o modelo de bolsa de resíduos – que já é bem sucedido em 

outras unidades da Federação no âmbito da iniciativa privada – como 

alternativa de intercâmbio entre o STJ e outros órgãos públicos. Afinal, a 

troca ou doação de resíduos que porventura venham a ser úteis a outras 

instituições é uma opção gratuita e saudável para o meio ambiente.  

A criação de um sistema similar ao da bolsa de resíduos é uma 

alternativa que está prevista na IN nº 1/2010 do MPOG. A proposta do 

Ministério é um pouco mais abrangente, pois denomina o sistema de “bolsa 

de inservíveis”, ou seja, engloba não só os resíduos gerados como também 

mobiliário e outros bens em bom estado de conservação que se encontram 

ociosos e podem ser disponibilizados a outros órgãos ou instituições.  

O sistema proposto nesse trabalho consiste na criação de um 

cadastro de resíduos gerados que não possuem perspectivas de 

aproveitamento no órgão de origem. Essas informações poderão ser 

compartilhadas entre instituições públicas e também com instituições 

privadas e cooperativas envolvidas com reciclagem, promovendo-se a 

negociação desses materiais por meio de compra, venda, troca, ou até 

mesmo doação. Para isso, será necessário estabelecer parcerias entre os 

órgãos públicos e demais instituições interessadas.  

Inicialmente, o banco de dados do cadastro será alimentado com 

informações relativas a resíduos de construção e confecção de móveis, 

trazendo, num primeiro momento, uma alternativa para o material 

acumulado em depósito no STJ.  Num segundo momento, o banco de dados 

poderá ser alimentado com informações relativas aos demais resíduos, como 

por exemplo lâmpadas queimadas, papel, plástico e embalagens. Num 
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terceiro momento, a abrangência poderá se estender aos demais bens 

inservíveis, como móveis, equipamentos eletrônicos e outros.  

5.1 Sugestões para implementação futura: 

Como foi verificado ao longo do trabalho, uma proposta para 

solucionar o acúmulo de resíduos deve ser implementada em conjunto com 

alternativas que busquem a redução no processo de geração desses materiais. 

Dessa forma, serão feitas algumas recomendações : 

� Divulgar a proposta da bolsa de resíduos entre os órgãos da 

Administração Pública, para que se torne uma prática eficaz 

no estímulo à preservação ambiental; 

� Capacitar gestores responsáveis pelos processos diretamente 

vinculados à geração de resíduos para que o gerenciamento 

dos materiais passíveis de reciclagem ou reaproveitamento 

seja feito de forma adequada;  

� Instituir um plano de gerenciamento de resíduos no órgão;  

� Exigir que as práticas instituídas pelo plano de 

gerenciamento sejam cumpridas por todos os servidores, 

estagiários e terceirizados;  

� Facilitar e promover a doação dos resíduos recicláveis e/ou 

reaproveitáveis para cooperativas e instituições que atuem 

no ramo da reciclagem;  

� Exigir, em licitações, que as empresas contratadas para a 

execução de serviços que envolvam a geração de resíduos, 

apresentem um plano de gerenciamento de resíduos para o 

descarte dos materiais que não forem utilizados.  

� Exigir o certificado de procedência da madeira em 

licitações, assim como implementar as licitações 

sustentáveis;  

� Levar em consideração as dimensões das chapas de madeira 

nos projetos de móveis, para que na confecção ocorra o 
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mínimo de desperdício; 

� Promover um programa institucional para conscientizar, no 

STJ, as unidades solicitantes a respeito da real necessidade 

dos seus pedidos de reforma e confecção de mobiliário, 

tendo como exemplo a alta administração.   
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6 CO�CLUSÃO 

Diante dos impactos ambientais gerados pela construção civil, o 

gerenciamento dos RCC passa a ser uma questão básica e primordial a ser 

implementada em qualquer tipo de obra.  

Cabe aos profissionais da área de construção civil, principalmente 

aos da engenharia e arquitetura, batalhar e insistir para que haja mudanças na 

cultura do canteiro de obras. Aos profissionais da área que atuam no serviço 

público, esse papel ainda é mais significativo, pois deles partirá o exemplo a 

ser seguido pela sociedade civil. 

Práticas que são exemplares, como é o caso da prefeitura de Belo 

Horizonte, devem ser adotadas, implementadas e, quem sabe, até 

aprimoradas, para que resíduos em excesso gerados pelas construções e 

demolições deixem de ser os “vilões” causadores de diversos problemas 

urbanos e passem a ser “mocinhos”, servindo de matéria-prima para soluções 

mais econômicas e ambientalmente corretas.  

Os recursos naturais existentes no país não podem mais ser 

explorados de forma indiscriminada e irresponsável pelo fato de serem 

abundantes. Justamente por esse motivo é que eles devem ser preservados e 

explorados com parcimônia.  

O uso de matéria-prima reciclada é uma excelente alternativa. 

Existem casos, como é o do vidro, em que a economia obtida com a 

reciclagem é bem alta, chegando à ordem de 50 a 60% com relação ao gasto 

energético no processamento, sem contar a preservação ambiental por não 

haver a extração de minerais. Agregados reciclados passaram a ser a 

principal matéria-prima utilizada pela prefeitura de Belo Horizonte na 

confecção de artefatos de concreto para a infra-estrutura urbana 

(pavimentação com bloquetes, calçamentos, substratos de ruas, etc). No 

estado espanhol da Catalunha, os agregados reciclados também são 

utilizados em obras de pavimentação. Na verdade, não há mais espaço e nem 

tempor para que o material gerado pela reciclagem de RCC seja tratado de 
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forma preconceituosa, como se a sua qualidade fosse infinitamente inferior. 

Ela apenas deve ser usada de forma adequada, de acordo com as indicações 

correspondentes.  

Durante a pesquisa, percebeu-se um enfoque muito grande dado 

pelos pesquisadores e sindicatos da indústria da construção à reciclagem de 

entulhos formados por concreto, argamassa, peças cerâmicas, enfim, os 

classificados como classe A, segundo a resolução nº 307 do CONAMA. 

Obviamente, porque eles são gerados em maior quantidade, como foi 

verificado no item 2.3.2 (A questão dos resíduos na construção civil: a 

composição dos RCC).  

Entretanto, resíduos de outras naturezas são gerados, e é preciso 

considerar que esse fato ocorre, principalmente quando não se trata da 

adoção de sistemas construtivos tradicionais. Além disso, a própria indústria 

voltada para a fabricação de materiais que possibilitam a realização de obras 

(como cimento, madeira, vidro, cerâmicas, tintas, louças, metais, painéis em 

fórmica, carpetes, ferragens, etc.) gera resíduos no processo produtivo. Esses 

resíduos também são passíveis de reutilização na produção de outros 

materiais. Um exemplo disso são os bríquetes e pellets, fontes de energia 

fabricadas com restos de madeira, que servem como combustível para fornos 

e caldeiras, através da queima.  

O que ocorre muitas vezes na indústria é que por desconhecimento, 

por falta de iniciativa, por falta de incentivos governamentais, por falta de 

divulgação ou até mesmo por receio de represálias de órgãos ambientais, 

grande parte dos resíduos reaproveitáveis se perde. Nesse sentido, foi criada 

a bolsa de resíduos, com o intuito de promover a divulgação desse material, 

incentivando o intercâmbio entre as empresas para que houvesse a 

negociação dos resíduos por meio de compra, venda, troca ou doação. Dessa 

forma, o que antes era considerado lixo, poderia se tornar uma alternativa 

para a geração de renda e empregos, além de ser uma prática ambientalmente 

correta.  

A iniciativa é relativamente simples, mas pode produzir efeitos 
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bastante positivos, auxiliando inclusive no papel da responsabilidade social, 

como é o caso do Ceará. Com os meios eletrônicos atuais, a divulgação é 

mais fácil e a troca de informações, mais rápida. As instituições privadas já 

contam com um sistema virtual bastante consolidado, criado pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) que é o Sistema Integrado de 

Bolsa de Resíduos (SIBR). O SIBR promove a união entre as diversas bolsas 

de resíduos existentes no país, facilitando o acesso do usuário às 

informações disponíveis no banco de dados.  

No entanto, não existe nada semelhante já implantado na 

Administração Pública. Apesar de haver uma previsão na Instrução 

Normativa nº 01/2010 do MPOG para a adoção de um sistema semelhante, 

não com foco na geração de negócios propriamente dita, mas com foco na 

troca, doação e economia de recursos, nada foi efetivamente colocado em 

prática.  

Verificou-se que a implantação do sistema de bolsa de resíduos na 

Administração Pública representa uma opção para minimizar o acúmulo de 

resíduos já gerados pelos diversos processos construtivos nos órgãos e 

também de bens que estão ociosos – nesse caso, o sistema seria a bolsa de 

inservíveis. Esse material pode ser disponibilizado para o uso em outros 

órgão públicos ou para entidades como cooperativas e ONGs que possam dar 

a eles a destinação adequada. Para que o acesso às informações seja 

facilitado, o banco de dados poderá ser incorporado ao sítio 

COMPRASNET. 

No caso do STJ, a criação de uma bolsa de resíduos representa uma 

alternativa de gerenciamento de sobras bastante apropriada para destinar de 

forma sustentável os resíduos gerados pelo sistema construtivo adotado pelo 

Tribunal, sendo um primeiro passo para a formação de um grande sistema a 

ser alimentado pela articulação com outros órgãos.   

No entanto, o sistema não pode existir se as informações que irão 

alimentar o banco de dados não forem bastante precisas. Sabe-se que o 

controle de sobras é uma atividade específica que requer um profissional 
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exclusivo para fazer esse acompanhamento. Na prática, verificou-se a 

necessidade da existência de um apontador de custos, que torna possível a 

mensuração das sobras e, consequentemente, dos gastos. Para a implantação 

do sistema, é imprescindível que exista esse profissional. Para que a 

implementação da Bolsa se torne uma alternativa factível, sugere-se que seja 

destinado um profissional exclusivamente para essa atividade, apoiado por 

uma equipe que permita com que as informações obtidas por ele sejam 

corretamente tabuladas e organizadas. Dessa forma, será possível saber com 

precisão o percentual de gasto e desperdício.  

Outras iniciativas, como a implementação de um plano de 

gerenciamento de resíduos no órgão juntamente com a capacitação de 

gestores vinculados a processos geradores de resíduos, são fundamentais 

para o sucesso da proposta. Afinal, não se pode negar a necessidade da 

existência de um plano de gerenciamento, cuja responsabilidade é inerente 

ao exercício da função de gestor público.  

No entanto, é necessária uma mobilização coletiva. O poder público 

deve exercer seu papel de coordenador na implantação de políticas para o 

correto gerenciamento de resíduos. Ele deve trabalhar em parceria com o 

meio acadêmico, que já desenvolve trabalhos bastante significativos no 

campo da pesquisa, mas não os consegue colocar em prática em função da 

falta de suporte político e financeiro. Além disso, o governo deve ser modelo 

das boas práticas, mostrando para a população que o exemplo parte de quem 

ensina. As instituições privadas devem assumir a sua responsabilidade 

perante a geração de resíduos, implementado as políticas de gerenciamento 

tanto no processo produtivo como no pós-vendas, incentivando os 

consumidores à colaborarem com a prática da logística reversa. A sociedade, 

por sua vez, precisa se mostrar apta a colaborar com o novo sistema de 

gestão, trabalhando em parceria com as entidades públicas.   
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GLOSSÁRIO  

Baia: Recipiente confeccionado em chapas ou placas, em madeira, metal ou 

tela, nas dimensões convenientes para o armazenamento de resíduos em 

canteiros de obras. Em alguns casos a baia é formada apenas por placas 

laterais delimitadoras e em outros casos há a necessidade de se criar um 

recipiente estilo “caixa”, sem tampa. 

Beneficiamento: Consiste na operação que permite a requalificação dos 

resíduos da construção civil, por meio de sua reutilização, reciclagem, 

valorização energética e tratamento para outras aplicações.  

Biomassa: Consiste nos derivados recentes de organismos vivos usados 

como combustíveis ou para a sua produção (conceito vinculado ao tema 

“geração de energia”). A biomassa é utilizada na produção de energia a partir 

de processos como a combustão de material orgânico produzido e acumulado 

num ecossistema. 

Bombona: Recipiente com capacidade para 50 litros, com diâmetro superior 

de aproximadamente 35 cm após o corte da parte superior. Exigir do 

fornecedor a lavagem e a limpeza do interior das bombonas, mesmo que 

sejam cortadas apenas na obra.  

Briquete: Bloco cilíndrico compacto de alta densidade composto por 

resíduos de madeira em geral (pó de serra, maravalhas, cavacos, pedaçõs de 

madeira picada) sem o uso de aglutinantes. Possui um poder calorífico três 

vezes maior que o da lenha (4.800-4.900kcal/kg x 1.700-2.500 kcal/kg), 

além de possuir regularidade térmica e menor unidade (10-12% x 25-45%), 

o que provoca menor produção de fuligem e fumaça. É usado para queima 

em fornos (padaria e pizzaria), caldeiras, aquecedores, torradores, secadoras 

de cereais, saunas, etc.  

Caçamba estacionária: Recipiente confeccionado com chapas metálicas 

reforçadas e para armazenagem de RCC com capacidade em torno de 4m³. 
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As caçambas convencionais possuem normalmente 6m³. A fabricação deste 

dispositivo deve atender às normas ABNT. 

 Cerâmica branca: Peças confeccionadas com material cerâmico que são 

constituídas, em geral, por um corpo branco e recobertas por uma camada 

vítrea transparente e incolor. São assim denominadas pela cor branca da 

massa, necessária por razões estéticas e/ou técnicas. São divididas em: 

louças sanitárias, louças de mesa, isoladores elétricos para alta e baixa 

tensão, cerâmica artística (decorativa e utilitária) e cerâmica técnica para fins 

diversos, como: químico, elétrico, térmico e mecânico.  

Cerâmica vermelha: Peças confeccionadas em material cerâmico com 

coloração avermelhada, empregadas na construção civil, tal como tijolos, 

blocos, telhas, elementos vazados, lajes, tubos cerâmicos e argilas 

expandidas, além de utensílios de uso doméstico e de adorno.  

Comprasnet: Sistema virtual do Governo para aquisição de bens e serviços, 

onde os órgãos públicos, agências e fundações lançam as suas necessidades 

de compra ou contratação de serviços e aguardam as propostas dos 

fornecedores. Funciona como um leilão às avessas, pois o vencedor é o que 

apresentar o menor preço. Ele permite as modalidades de licitação por 

dispensa de valor e pregão (presencial ou eletrônico) 

Decreto: Ato administrativo derivado do Poder Executivo, com a finalidade 

de regulamentar a lei propriamente dita, ou de ensejar a tal poder a 

realização dos atos inerentes à sua competência privativa. O decreto é 

hierarquicamente inferior à lei e não pode contrariá-la e nem criar, modificar 

ou extinguir qualquer direito. Ele serve para explicar o conteúdo das leis e 

facilitar sua execução.  

Desenvolvimento sustentável: É o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem compormeter a capacidade de atender às 

necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota 

recursos para o futuro, pois os usa de forma racional, sem exageros ou 
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desperdícios.  

Gerenciamento de resíduos: É o sistema de gestão que visa reduzir, 

reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, 

práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações 

necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos. 

Instrução normativa: É um regulamento expedido no âmbito de secretaria 

de ministério, hierarquicamente inferior à Constituição Federal, às Leis 

Ordinárias, aos Decretos Presidenciais, às Portarias Interministeriais e às 

Portarias Ministeriais.  

Lei: Norma que rege a sociedade.  

Logística reversa: Instrumento de desenvolvimento econômico e social, 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios, destinados 

a facilitar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos aos seus geradores para 

que sejam tratados ou reaproveitados em novos produtos, na forma de novos 

insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, visando a não geração 

de rejeitos. 

Madeira beneficiada: É a madeira obtida pela usinagem das peças serradas, 

agregando valor às mesmas. 

Pellets: Espécie de lenha de pequenas dimensões: são elementos cilíndricos, 

com 6 a 8 mm de diâmetro e 10 a 40mm de comprimento. São produzidos a 

partir de serragens ou resíduos de madeira não processada, sem química, que 

são refinados, secos e comprimidos combustíveis orgânicos de forma 

cilíndrica, produzidos através de biomassa densificada proveniente de 

serrim, resíduos de madeira ou outros materiais naturais.   

Polimerização: Processo em que duas ou mais moléculas de uma mesma 

substância, ou dois ou mais grupamentos atômicos idênticos, se reúnem para 

formar uma estrutura de peso molecular múltiplo do das unidades iniciais e 

em geral, elevados. 
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Projeto básico: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 

de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de 

obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos 

estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo 

de execução.  

Projeto de lei: Proposta escrita e articulada de um texto que se submete à 

apreciação do plenário, para discussão e votação. Após sanção do chefe do 

Executivo, vira lei.  

Reciclagem: Processo de reaproveitamento ou transformação de resíduos, 

que envolve a alteração de suas propriedades físicas, fisico-químicas ou 

biológicas, com vistas na transformação em insumos ou novos produtos.  

Rejeito: Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades 

de tratamento e recuperação por processo tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 

disposição final ambientalmente adequada. 

Resíduo: Todo material proveniente de processos ou processamentos 

vinculados a atividades humanas: industrial, doméstica, comercial, agrícola, 

hospitalar, construtivas, serviços de manutenção, saúde e infra-estrutura 

urbana.  

Resíduo da construção civil (RCC): São os provenientes de construções, 

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

da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, 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.  

Resíduo inerte: Resíduo sólido cujos constituintes não apresentem 
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solubilização. Lixo inerte.  

Resíduo não inerte: Resíduo sólido que apresenta propriedades de 

combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade em água.  

Resolução: Norma jurídica destinada a disciplinar assuntos do interesse 

interno do Congresso Nacional.  

Reutilização: É o processo de reaplicação de um resíduo, sem 

transformação do mesmo.  

Sacos de ráfia: Sacos utilizados para acondicionamento de serragem com 

dimensões 0,90 x 0,60 m. Normalmente são reutilizados os “sacos de 

farinha” confeccionados em ráfia sintética. Os sacos de ráfia deverão ser 

compatíveis com as dimensões das bombonas, locais onde os sacos são 

estruturados para facilitar seu uso, de forma a possibilitar o encaixe no 

diâmetro superior.  

 

 

 


