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RESUMO 

 

A indústria da Construção Civil vem ocupando seu espaço e se tornando um setor 

importante no cenário nacional devido sua tendência de crescimento, impulsionada pelas 

obras do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC), programa Minha Casa Minha 

Vida patrocinando pela Caixa Econômica, e também pelos eventos da Copa do Mundo em 

2014 e os Jogos Olímpicos em 2016 no Rio de Janeiro. Devido a estes fatos, surgem 

iniciativas de crescimento sustentável juntamente com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), a Lei 12.305, que está fazendo com que as empresas do setor de 

Construção Civil comecem a se preocupar com o lixo (entulho) gerado, dando a devida 

importância à reciclagem de entulhos, pois estes materiais podem gerar muitas 

oportunidades dentro da cadeia produtiva decorrente da revalorização dos resíduos. Devido 

a estes fatos, empresas como a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da 

Construção Civil e Demolição (ABRECON), Estação Resgate, RMP Recicladora de 

Entulho e Recinert Abientale, surgem no mercado brasileiro no momento em que há 

necessidade de se pensar em formas de descartes sustentáveis, de materiais e ou de 

resíduos da Construção Civil, sendo que hoje elas apresentam soluções para reciclagem 

desse lixo (entulho) gerado. O desafio desse setor é mostrar a possibilidade de reciclar 

materiais e obter ganhos financeiros e ambientais preservando recursos naturais, não 

promovendo acúmulos de lixo nas obras. A reciclagem de materiais na Construção Civil 

vem de encontro à conscientização das pessoas envolvidas no processo de geração do lixo 

(entulho), com o intuito de promover a separação correta na fonte geradora facilitando o 

trabalho de coleta e, consequente, transformação em outros produtos de forma a reutilizá-

los dentro da cadeia produtiva da Construção Civil através de uma Logística Reversa 

estruturada. Neste trabalho foi realizado um estudo de caso em obras da Construção Civil, 

visando identificar os diferentes tipos de resíduos gerados, os quais devem ser classificados 

e mostrados as possibilidades de reuso na Construção Civil, visando sua reciclagem de 

modo a criar oportunidades na cadeia produtiva. 

Palavras chave – Sustentabilidade, reciclagem, cadeia produtiva e Logística Reversa. 

 



 

ABSTRACT 

The Construction is occupying its space industry and becoming a major industry on the 

national scene because its growth trend, driven by the Programa de Aceleração ao 

Crescimento (PAC), Minha Casa Minha Vida sponsored by Caixa Econômica, and also by 

the events of the World Cup in 2014 and Olympic Games 2016 in Rio de Janeiro. Due to 

these facts, there are initiatives for sustainable growth together with the National Solid 

Waste Policy, Law 12.305 , which is causing companies in the Construction sector begin to 

worry about the trash generated , giving due importance to recycling materials because 

these materials can generate many opportunities within the supply chain resulting from the 

revaluation of waste (rubble). Due to these facts, companies like Brazilian Associação 

Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (ABRECON), 

Estação Resgate, RMP Recicladora de Entulho e Recinert Abientale arise in the Brazilian 

market at the moment is no need to think of ways to sustainable disposal of waste (rubble) 

materials, who present solutions to recycling this waste (rubble) generated today. The 

challenge in this sector is to show the possibility of recycling materials and obtain financial 

and environmental gains preserving natural resources, not promoting accumulation of 

garbage in the works. The recycling of materials in Construction comes against the 

awareness of people involved in the generation of waste (rubble), in order to promote 

proper separation at source process, facilitating the work of collection and the consequent 

transformation into other products in order to reuse them within the production chain 

through structured Reverse Logistics. In this work, a case study was conducted in the 

works Construction, to identify the different types of waste generated, which will be 

classified and shown the possibilities for reuse, seeking their recycling. 

Keywords - sustainability, recycling, supply chain and reverse logistics. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O conceito de Lean Manufacturing trata de uma abordagem usada para 

identificar e eliminar desperdício, ou seja, atividades que não agregam valor são 

eliminadas por intermédio da melhoria contínua nos processos e pelo fluxo de produção, 

máquinas, logística e também pelos serviços.  

O Lean Manufacturing foi descrito por Womack, Jones e Ross inicialmente 

em 1990 nos Estados Unidos da América (EUA) no livro “A Máquina que Mudou o 

Mundo”. O assunto abordado é de um estudo sobre a indústria automobilística feita pelo 

Massachusets Institute of Technology (MIT) que fala sobre as vantagens do desempenho 

do Sistema Toyota de Produção e que traziam diferenças em produtividade, qualidade e 

desenvolvimento de produtos e o resultado disso foi o sucesso alcançado pelas indústrias 

japonesas. 

A padronização dos processos e a forma de pensar em produzir sem gerar 

excessos, sobras, ou custos desnecessários podem ser adotadas em qualquer tipo de 

empresa, onde somente o cliente é capaz de definir valor. O foco é atender o cliente 

conforme suas necessidades produzindo e procurando eliminar todo e qualquer tipo de 

desperdício (WOMACK e JONES, 2004). 

Dentro da Construção Civil é comum o desperdício de material, onde há 

falta de acompanhamento ao planejamento das obras e formalização dos processos, tendo 

como consequência o aumento do custo final da obra, e mediante isso surge o Lean 

Construction que nasce com uma proposta de eliminar os desperdícios na Construção Civil 

procurando maximizar a produtividade através de controles e acompanhamento de um 

planejamento detalhado de todas as atividades, buscando com isso gerar resultados em 

forma de lucro para as empresas da área e agregar valor para os seus clientes (COELHO e 

CORREA, 2011). 

A Logística Reversa tem por finalidade tratar dos fluxos de materiais onde 

seu início se dá nos pontos de consumo dos produtos e seu final será nos pontos de origem, 

complementando Guarnieri (2011) diz que o principal objetivo será recuperar seu valor ou 

descartar de forma adequada para contribuir com o Meio Ambiente, social e econômico, 

em que se pode citar como fatores comerciais a eliminação de produtos danificados no 

mercado, atitude social e embalagens (descartáveis, reutilizáveis, recicláveis) (LEITE, 

2003).  
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Segundo Reverse Logistics Executve Council (RLEC), Logística Reversa é 

definida como: 

O processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente 

e eficaz de matérias-primas, estoque em processo, produtos acabados e 

informações relacionadas do ponto de consumo ao ponto de origem, com 

o objetivo de recapturar valor ou eliminação adequada. 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE, 2012), das 35 milhões de toneladas de Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD) gerados, 59% são oriundos de reformas e ampliações, 

21% são de obras com área superior a 300m
2
 e 20% de residências novas (PINTO E 

GONZALES, 2005), aproximadamente 70% desse resíduo é gerado no pequeno gerador, e 

30% são da construção formal (SINDUSCON-SP, 2012).  

Neste trabalho foi realizado um estudo de caso em dez obras, visando 

identificar os diferentes tipos de resíduos gerados. É mostrado como são classificados, as 

possibilidades de reuso dos resíduos na Construção Civil, visando evitar custos nas obras, 

sua reciclagem e com isso evitar a agressão ao Meio Ambiente e como a Logística Reversa 

pode contribuir nesse processo. 

 

1.1 - OBJETIVO GERAL 

Estudar a viabilidade do uso da Logística Reversa e a reciclagem de 

materiais descartados na Construção Civil em conformidade com a Lei 12.305 publicada 

em 12 de agosto 2010. 

 

1.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Estudar a reciclagem de materiais gerados na Construção Civil. 

Estudar a Logística Reversa na Construção Civil como gerador de recursos 

por meio da separação, reciclagem e caracterização de materiais. 

Estudar os custos de transporte de materiais para usinas de reciclagem e as 

possibilidades de evitá-los.  

Estudar as possibilidades de reuso de RCD nas obras. 

Estudar a geração de resíduos sólidos e o efeito no Meio Ambiente dentro 

da cadeia produtiva da Construção Civil. 
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1.3 - JUSTIFICATIVA 

  A Lei 12.305 publicada em 12 de agosto 2010, onde esta altera a Lei 

n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras providências, trata da política de resíduos 

sólidos dentro da indústria da Construção Civil e por ser uma geradora de lixo, requer 

preparação dos profissionais para seu entendimento e aplicação. Os profissionais em todos 

os níveis na Construção Civil não estão preparados para trabalharem com esse conceito, 

pois, estes profissionais não apresentam formação complementar nessa importante área, 

desconhecendo a utilização da logística e nem sempre tem conhecimentos sólidos sobre os 

processos de fabricação nas obras, bem como as vantagens que a gestão logística traz. Por 

esse motivo utilizar a Logística Reversa na separação de materiais para reciclagem e 

posteriormente caracterização será um desafio, porque para que a separação seja feita será 

necessário conscientizar os profissionais a separarem todo esse lixo gerado em cada obra. 

“O Gerenciamento de Resíduo é a soma de ações operacionais e de 

planejamento que, naturalmente, envolve custo” (PIVA e WIEBECK, 2004). Mediante a 

estes conceitos, observa-se que a indústria da Construção Civil pode desenvolver uma 

forma de gerenciar seus resíduos, sendo que no custo de um projeto é preciso também 

considerar os custos das ações de coleta, armazenamento e transporte, pois estas ações 

geram custos extras (PIVA e WIEBECK, 2004). 

A Construção Civil pode obter vantagens através da reciclagem de materiais 

do entulho. Pinto (1987) apud Zordan (1997), fala que a composição do entulho na 

Construção Civil é de aproximadamente 64% de argamassa, 30% de materiais como tijolo, 

telhas e blocos e cerca de 6% de materiais como concreto, pedra, areia, metais e plásticos.  

De acordo com Pinto e Júnior (2004) estudos mostram que em países como 

Japão, EUA, França, Itália, Inglaterra e Alemanha a reciclagem de entulho na Construção 

Civil possibilita a fabricação de produtos com uma economia de até 70% se comparada 

com produtos fabricados com matéria prima nova ou não reciclada (PINTO e JÚNIOR). 

A Logística Reversa na Construção Civil busca complementar a cadeia 

produtiva, mostrando formas de reaproveitar os RCD; pois estes são resíduos sólidos que 

agridem o Meio Ambiente quando destinados de forma incorreta. E por meio da 

reciclagem existem possibilidades dessa indústria gerar novos recursos, reutilizando os 

resíduos através da transformação em outros materiais evitando com isso agressão ao Meio 

Ambiente e ao mesmo tempo custos no envio a aterros (ou usinas de reciclagem) e a 

possibilidade de gerar novos negócios dentro dessa cadeia produtiva. 
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1.4 - METODOLOGIA  

Segundo o Council Supply Chain Management Professional (CSCMP, 

2004), logística está definida da seguinte forma: 

“É uma parte do processo de gestão da cadeia de suprimentos que 

planeja, implementa e controla o fluxo direto e reverso e a armazenagem 

eficiente e eficaz de bens, serviços e informações relacionadas, do seu 

ponto de consumo, de maneira a satisfazer as necessidades dos clientes”. 

 

A Logística Reversa é uma parcela que está dentro da cadeia de 

suprimentos, onde a metodologia usada está baseada no estudo dos métodos de Logística 

Reversa pós-venda e pós-consumo e suas formas de reuso. As possibilidades de 

recuperação de materiais que foram estudadas estão no reuso de forma direta que trata de 

uma separação desses materiais para que sejam reaproveitados no processo.  

A reciclagem tem a finalidade de usar parcial ou totalmente uma quantidade 

do material recuperado, onde poderão ser reutilizados em alvenaria não estrutural. A 

remanufatura onde esses materiais são desmontados e suas partes são analisadas e as que 

estão danificadas são descartadas como resíduo e se estes produtos após analisados 

estiverem em condições de reuso, voltam à cadeia produtiva criando assim um novo 

mercado. 

 

1.6 - MÉTODOS  

O estudo se baseia em mostrar como os RCD são gerados, embalados e se as 

empresas estão fazendo a separação, ou não. Se as empresas não estiverem fazendo propor 

para que seja feito a separação manual, de modo que estes materiais sejam depositados em 

baias identificadas por tipo de material e posteriormente embalados em caçambas ou 

embalados diretamente em caçambas desde que estejam separados.  

O método empregado é através da separação dentro das obras. É mostrado 

como os RCD são gerados, a viabilidade econômica no uso de materiais reciclados, as 

formas de demolição e de desconstrução sustentável e as possibilidades de reuso, 

reciclagem ou reutilização dentro da cadeia produtiva na Construção Civil e com isso 

buscar uma forma sustentável de construir, criando um processo que aponte a quantidade 

de caçambas geradas e os tipos de resíduos e dimensionar o custo de transporte desses 

materiais e desenvolver o fluxo de uma cadeia reversa de suprimentos para destinação 

correta desses resíduos.  
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Para comprovar é mostrado como dez empresas trabalham e tratam os 

resíduos gerados em suas obras e as oportunidades que podem vir a gerar quando estes 

resíduos são separados corretamente. É mostrado os custos que esses resíduos geram 

dentro da cadeia produtiva reversa e ao mesmo tempo é proposto uma forma de avaliar a 

representatividade financeira e as possibilidades de reciclagem e os custos da separação 

correta nos canteiros de obra. 
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2 - REVISÃO DA LITERATURA  

 Os polímeros são caracterizados como materiais rígidos e ou flexíveis que 

podem ser utilizados como matéria prima para fabricação de forros, pisos, materiais 

hidráulicos e elétricos (FISCHER, 2011). De acordo com o Portal da Arquitetura 

Engenharia e Construção (AECWEB), 65% da produção do poli cloreto de vinila, mais 

conhecido como PVC, é consumido pela indústria da Construção Civil, onde são usados 

em tubos, conexões e fios. Esse consumo pode vir a crescer com o aquecimento da 

Construção Civil projetado para os próximos anos com a Copa de 2014 e as Olimpíadas 

em 2016 e as obras do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC). 

Os materiais produzidos com matéria prima reciclada irão provocar 

problemas nas instalações no futuro, porém tubos de PVC podem ser produzidos de 

matéria prima de boa procedência quando adquiridos de fornecedores que mantém um 

padrão de qualidade elevado, porém quando não são tomados os devidos cuidados podem 

na hora da instalação, ou seja, quando instalados de maneira irregular, acabarem não 

resistindo (Fischer, 2001), e isso pode causar problemas na instalação no futuro. 

O polietileno reticulado é usado em tubos e conexões. Esse material apesar 

de ter um custo alto, é resistente à pressão interna e a impactos e pode ser usado em 

tubulação para condução de água fria ou quente onde sua instalação é rápida quando 

comparada com os sistemas convencionais e de fácil manutenção (Fischer, 2001). 

Os polímeros podem ser usados em coberturas translúcidas e com isso 

contribuir para a economia de energia (Fischer, 2001). 

O desafio passa pela questão de como esses materiais usados na construção 

voltarão para a cadeia produtiva e como irão gerar recursos nessa cadeia dentro dos 

processos de reuso ou reciclagem e como podem contribuir para sustentabilidade, pois 

segundo Haddad e Sampaio (2006):  

Atualmente está sendo dada muita ênfase à preservação e conservação do 

Meio Ambiente como forma de garantir um desenvolvimento sustentável. 

Entre os diversos danos causados ao Meio Ambiente, um está relacionado 

com os resíduos plásticos. Esses resíduos em geral, levam muito tempo 

para sofrerem degradação espontânea e, quando queimados, produzem 

gases tóxicos. 

 

Em alguns segmentos das indústrias o uso de estratégias de logística e 

cadeia de suprimentos está consolidado (PINTO e JÚNIOR, 2004), tanto em empresas que 

produzem quanto em empresas que prestam serviço como transportadoras e operadores 

logísticos. A Logística Reversa pode vir a contribuir para o crescimento e desenvolvimento 
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de forma a tornar as empresas mais competitivas. O entendimento e desenho dos processos 

podem melhorar os relacionamentos internos entre os setores e também os relacionamentos 

externos com os fornecedores. A Logística Reversa, juntamente com a reciclagem “está 

recebendo uma atenção especial de pesquisadores que veem a necessidade de reaproveitar 

a grande quantidade de materiais utilizados na Construção Civil”. A de reciclagem de 

materiais pode vir a ser um diferencial competitivo e sustentável, onde podem ser 

produzidos materiais alternativos com qualidade a um preço inferior se comparado com o 

material convencional (PINTO e JÚNIOR, 2004). 
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3 - POLÍMEROS  

O homem teve seu primeiro contato com materiais viscosos e ou graxas 

extraídas ou refinadas na Antiguidade através dos egípcios e os romanos, que usavam esses 

materiais para carimbar, colar documentos e selar vasilhames. No século XVI os espanhóis 

e os portugueses também tiveram seu primeiro contato com um material extraído da 

seringueira, que era um produto da coagulação e secagem do látex, que por sua vez 

apresentava características de elasticidade e viscosidade altas. Na época essas propriedades 

eram desconhecidas e o material foi chamado de borracha pela capacidade de apagar 

marcas de um lápis. Seu uso era restrito até que Charles Goodyear descobriu a 

vulcanização em 1839 e as características de elasticidade da borracha, um material não 

pegajoso e durável. Em 1846, o químico alemão Christian Schónbien, tratou o algodão 

com ácido nítrico, onde deu origem a nitrocelulose, que foi o primeiro material polimérico 

semissintético. Em 1862, o inglês Alexander Parker dominou essa técnica, e veio patentear 

a nitrocelulose (CANEVAROLO, 2010). 

Em 1897, na Alemanha, Krische e Spittler, desenvolveram um produto 

endurecido por meio de uma reação de formaldeído mais caseína (uma proteína do leite 

desnatado), (CANEVAROLO, 2010). 

No início do século XX, foi provado que alguns materiais que eram 

considerados como coloides, eram formados de moléculas gigantescas, estas poderiam 

resultar no encadeamento de 10.000 ou mais átomos de carbono, ou seja, é quando suas 

estruturas químicas não apresentavam mais nenhuma unidade estrutural repetida, essas 

moléculas passaram a ser chamadas de macromoléculas. Staudinger (pai dos polímeros) 

assim como Mark e Marvel, comprovaram a natureza dessas macromoléculas que eram 

parecidas com moléculas menores, já conhecidas, e possibilitaram o desenvolvimento de 

outros materiais poliméricos de forma acelerada (MANO, 2003). 

Em 1912 Leo Baekeland produziu o primeiro polímero através de uma 

reação de fenol com formaldeído, esta produziu o que chamamos hoje de baquelite 

(CANEVAROLO, 2010). Vários plásticos, borrachas e materiais fibrosos que usamos 

atualmente são provenientes de polímeros sintéticos, e após a Segunda Guerra Mundial a 

produção de polímeros vem crescendo, pois podem ser produzidos com um custo inferior 

(CALLISTER, 2011). 

A tabela 1 mostra quando foi à primeira produção industrial de alguns 

polímeros comerciais. 
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Tabela 1 - Primeira ocorrência e primeira produção industrial de alguns polímeros comerciais 

Polímero 
Primeira 

Ocorrência 
Primeira Produtividade 

Industrial 
PVC 1915 1933 

PS 1900 1936/7 

Polietileno de baixa 

densidade (PEBD) 

1933 1939 

Náilon 1930 1940 

Polietileno de alta 

densidade (PEAD) 

1953 1955 

Polipropileno (PP) 1954 1959 

Policarbonato (PC) 1953 1958 

Fonte: Adaptado de Canevarolo (2010, p.19) 

O termo polímero vem do grego poli que quer dizer muitos e mero que 

significa unidade de repetição, dessa forma um polímero é uma macromolécula composta 

por muitas unidades de repetição que são os meros, estes são ligados por ligação covalente, 

sendo o monômero a matéria prima que é uma molécula com uma unidade de repetição 

(mono) (CANEVAROLO, 2010). 

 

3.1 - CLASSIFICAÇÃO E PROPRIEDADE DOS POLÍMEROS  

Os polímeros de acordo com sua estrutura química (ou tipo de monômero) 

podem ser divididos em: plásticos, borrachas ou elastômeros e fibras (CANEVAROLO, 

2010). 

Podemos dividir os polímeros nas seguintes classificações: quanto à 

estrutura química, quanto ao método de preparação, quanto ao comportamento e quanto ao 

desempenho mecânico (CANEVAROLO, 2010). 

 

3.1.1 - Propriedades Mecânicas dos Polímeros  

As propriedades mecânicas dos polímeros são especificadas através dos 

mesmos parâmetros usados para os metais, ou seja, o módulo de elasticidade, o limite de 

resistência à tração e as resistências ao impacto e à fadiga, pois para uma variedade de 

polímeros é usado gráficos de tensão-deformação para fazer a caracterização de uma gama 

desses parâmetros mecânicos. Os polímeros possuem características mecânicas sensíveis à 

taxa de deformação, à temperatura e à natureza química do ambiente (CANEVAROLO, 

2010).  

Dentre as propriedades mecânicas ainda temos resistência à compressão, 

resistência à flexão, resistência à abrasão e a dureza (MANO, 2003). 
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Na figura 1 são mostrados os comportamentos tensão-deformação dos 

polímeros. 

 

 

Figura 1 – Comportamento tensão-deformação para polímeros 

Fonte: Haddad e Sampaio (2006, p.9) 

 

Na curva A podemos observar o comportamento de polímeros frágeis, pois 

apresentam ruptura no trecho de elasticidade, agora na curva B podemos observar um 

comportamento parecido encontrado em materiais metálicos o que caracteriza um trecho 

de elasticidade logo no início, vindo logo em seguida um escoamento (limite de 

escoamento  1)  e por uma área de deformação elástica até o ponto de ruptura à tração 

(limite de resistência à tração), onde este limite pode ter valores maiores ou menores que o 

limite de escoamento. Agora na Curva C podemos ver que ela é completamente elástica, 

que são curvas típicas das borrachas, caracterizadas por elastômeros (CALLISTER 2011). 

Os polímeros apesar de possuírem comportamentos parecidos com os 

metais, em alguns aspectos mecânicos são diferentes, como exemplo o módulo de 

elasticidade, limite de resistência à tração e alongamento, onde essas diferenças podem ser 

observadas na tabela 2. 

Tabela 2 - Comportamento mecânico Metais x Polímeros 

Propriedade Metais  Polímeros  
Módulo de Elasticidade 7MPa a 4 GPa 48 a 410 GPa 
Limite de resistência à tração 100 MPa 4,1GPa 
Alongamento 100% 1000% 

Fonte: Adaptado de Callister, 2011 
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3.1.2 - Fadiga 

Os polímeros assim como com os metais, a fadiga ocorre em níveis de 

tensão mais baixos quando comparados com o limite de escoamento. Alguns polímeros 

possuem um limite de fadiga outros não possuem esse limite. A resistência à fadiga assim 

como seus limites de resistência à fadiga é muito menor quando comparado com os metais. 

Ao serem expostos a ciclos com alta frequência e ou tensões relativamente grandes podem 

ocorrer nos polímeros um aquecimento localizado e por consequência disso podem surgir 

algumas falhas que podem ser devido a um amolecimento do material (CALLISTER 

2011). 

 

3.1.3 - Resistência ao impacto  

O grau de resistência de um polímero pode ser importante para 

determinadas aplicações. Da mesma forma que os metais, os polímeros podem apresentar 

fraturas dúcteis ou frágeis quando submetidos a determinadas cargas de impacto, 

dependendo da temperatura, do tamanho da amostra, da taxa de deformação e também do 

modo de carregamento. Os polímeros cristalinos e os amorfos são frágeis a baixas 

temperaturas, sendo que os dois possuem resistências ao impacto baixas. À medida que o 

polímero é aquecido vai começando amolecer. É comum ocorrer, uma elevada resistência 

ao impacto à temperatura ambiente e também uma temperatura de transição dúctil-frágil 

abaixo da temperatura ambiente (CALLISTER 2011). 

 

3.1.4 - Resistência à ruptura e dureza 

A resistência à ruptura é a energia exigida para cortar uma amostra 

conforme uma geometria padrão. Os limites de resistência à tração e resistência à ruptura 

estão relacionadas entre si. A dureza representa a resistência de um material ao risco, à 

penetração e à marcação. Os polímeros são mais moles comparados com os metais e as 

cerâmicas, a maior parte dos ensaios de dureza é conduzida de acordo com técnicas de 

penetração (CALLISTER 2011). 

 

3.1.5 - Propriedades elétricas 

Os polímeros são maus condutores de calor e também são maus condutores 

de eletricidade. As principais características elétricas dos polímeros são: rigidez dielética, 

resistividade, fator de potencia e de dissipação. (MANO 2003). 
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3.1.6 - Propriedades químicas 

Para Mano (2003) as propriedades químicas mais importantes dos polímeros 

são: 

a) Resistência à oxidação: são ligações que apresentam dupla ligação entre átomos de 

carbono, encontradas nas borrachas, sendo que a oxidação ocorre quando há rompimento 

das cadeias diminuindo seu tamanho e a resistência mecânica do material. 

b) Resistência à degradação térmica: os polímeros ao serem expostos ao calor e na 

presença de ar há uma maior degradação devido à ruptura das ligações covalentes, como 

exemplos podem ser citados o PVC e o Poliacetal (POM). 

c) Resistência às radiações ultravioleta: algumas vezes há modificações mecânicas por 

causa do enrijecimento do material, de acordo com formação de ligações cruzadas, que 

pode ser observada através da exposição ao sol ou pela exposição à luz ultravioleta. 

d) Resistência à água: é medida pela absorção de umidade e que alteram o volume, e o 

peso do material e atrapalha quando aplicados em trabalhos de precisão. Isso pode ocorrer 

em peças de náilon ou celulose e resinas fenólicas. 

e) Resistência a ácidos: os polímeros quando em contato com ácidos em algum meio 

aquoso, poderá causar destruição parcial das moléculas, como exemplo em resinas 

melamínicas sofrem alteração em meio ácido mesmo quando diluído. 

f) Resistência a bases: soluções alcalinas básicas aquosas são agressivas a polímeros, as 

resinas fenólicas e os poliésteres insaturados, normalmente são atacados por produtos 

alcalinos. 

f) Resistência a solventes e reagentes: “quando as moléculas do solvente são mais afins 

com o polímero do que com elas próprias, podem penetrar entre as cadeias 

macromoleculares gerando interações de caráter físico-químico”. 

g) Inflamabilidade: um polímero orgânico quando aquecido sofre alterações físicas e 

químicas. “Se o polímero tem aditivos minerais, como caulim e óxido de titânio, a 

combustão total deixará cinzas dos aditivos, nas quais se encontram aqueles aditivos”. 
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3.2 - APLICAÇÕES DE POLÍMEROS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Os polímeros vêm sendo solicitados cada vez mais na Construção Civil 

onde são usados por causa das suas características químicas, mecânicas, baixa densidade, 

alta resistência elétrica, baixa condutividade térmica e elevada resistência à corrosão. Os 

polímeros podem ser utilizados em diversas fases de uma obra como em tubulações 

sanitárias, tubulações elétricas, isolamento térmico, pinturas, adesivos, capas para fios 

elétricos, tomadas, disjuntores, assentos para vasos sanitários e materiais para 

impermeabilização. No início de sua aplicação na Construção Civil os polímeros não 

tinham boa qualidade, porém essas dificuldades foram superadas. O mercado da 

Construção Civil tem se mostrado como um dos mais importantes dentre todos atendidos 

pela indústria dos polímeros, pois existe um aumento de demanda e isso se dá devido suas 

características (ISAIA, 2007). 

 

3.2.1 - Instalações hidráulicas  

A qualidade das instalações hidráulicas é importante para uma obra civil. O 

usuário ao adquirir um empreendimento (casa ou apartamento) espera que a instalação 

hidráulica atenda suas necessidades com baixo custo, durabilidade, manutenção fácil e de 

baixo custo. O construtor por sua vez precisa encontrar componentes de qualidade, baixo 

custo, facilidade de execução e manutenção. (BARROS, 2011 apud Manual 

OPP/TRIKEM, 1998, p. 08). 

Os polímeros são usados nas instalações de esgoto, captação e condução de 

águas pluviais. Em instalações hidráulicas prediais, há uma utilização cada vez maior de 

PVC para a condução ou manuseio de água à temperatura ambiente e no caso da condução 

de água quente são indicadas às tubulações de Poli Cloreto de Vinila Clorado (CPVC), 

semelhante ao PVC, porém com maior estabilidade em relação à água quente. As 

tubulações baseadas em PVC são indicadas para aplicações em edificações residenciais, 

comerciais e industriais devido seu menor custo de material e de mão de obra, pois é 

resistente à corrosão e a superfície lisa das paredes internas resulta em maior velocidade do 

fluxo e menor formação de depósito não são condutores de eletricidade, o coeficiente de 

expansão térmica é muito maior do que outros matérias e são praticamente imunes ao 

ataque de bactérias e fungos (BARROS, 2011). 
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3.2.2 - Isolamento Térmico 

O Poliestireno Expandido (EPS) ou isopor é o polímero mais usado como 

isolante térmico, pois é um material sintético com grande quantidade de bolhas internas e 

por ser um material leve é fácil de ser trabalhado; apesar de ser combustível sua chama não 

se propaga. São produzidos em placas, blocos maciços ou vazados e em perfis variados, 

tem bons resultados quando aplicados em pisos flutuantes, forros e em forma de 

sanduiches em paredes divisórias para isolamento acústico e térmico (ISAIA, 2007). 

 

3.2.3 - Pisos, revestimentos, pavimentos e forros 

O PVC e o acetato de vinila são os polímeros mais utilizados na Construção 

Civil, por serem resistentes ao desgaste, baixa condutibilidade térmica, são utilizados para 

o revestimento de pavimentos, pois não são expansivos quando em contato com umidade e 

são duros e resistentes. Estes materiais podem ser encontrados em rolos (telas), em placas e 

materiais para a construção de pavimentos sem juntas (DE AGUIAR, 2013). 

Os pisos vinílicos são materiais semiflexíveis que são de fácil aplicação e 

podem ser aplicados em qualquer ambiente interno e são fabricados a partir do PVC e 

vendidos em placas ou mantas. As mantas são flexíveis podendo ser associadas a uma 

manta de fibra de vidro aumentando sua estabilidade dimensional, pode ser econômica 

quando aplicadas em diferentes ambientes devidos sua rapidez na aplicação, versatilidade, 

resistência à dureza, impacto e a agentes químicos como bases, sais e ácidos (BARROS, 

2011). 

 Os pavimentos à base de polímeros são os mais higiênicos, cômodos e 

possuem alta resistência ao desgaste e “as misturas polímero-cimento para o revestimento 

de pavimentos são obtidas a partir da emulsão de acetato de polivinila ou látex, cimento, 

areia e pigmentos minerais”, estas misturas por sua vez aderem bem à base e têm alta 

resistência mecânica (DE AGUIAR, 2013). 

O forro é uma barreira usada entre a cobertura e os ambientes, para 

acabamento interno, isolamento térmico, absorção sonora e para ocultar redes de 

instalação. A instalação é mais limpa e eficiente, mais fácil de limpar no dia a dia 

(BARROS, 2011). 

Os papéis de parede são revestimentos confeccionados em PVC (BARROS, 

20111 apud ACETOZE, 1995) cujas características são: capacidade de suportar a lavagem 

e possui estabilidade da cor, e a instalação é fácil, rápida e econômica. 
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3.2.4 - Impermeabilização 

De acordo com Isaia 2007, “impermeabilização é a proteção das construções 

contra infiltração de água na forma líquida ou na de vapor”. Os polímeros assim como os 

materiais betuminosos são os materiais mais usados como impermeabilizantes e que 

podem ser aplicados em:  

a) Concretos e argamassas: usadas em situações que existe água de 

percolação e condensação, pisos não sujeitos a movimentações excessivas, paredes 

expostas, cozinhas, banheiros e varandas. 

b) Membranas acrílicas e poliméricas: são impermeabilizações flexíveis 

(capazes de absorver deformações). São aplicadas em lajes sujeitas às intempéries, 

reservatórios e calhas. 

c) Mantas poliméricas: são indicadas para água de percolação de solo ou 

pressão hidrostática positiva, como em piscinas, lajes com transito de pedestres ou tráfego 

de veículos.  

 

3.2.5 - Adesivos 

Os adesivos são substâncias usadas para unir superfícies de dois materiais 

como metal e metal, metal e plástico, metal e cerâmica, madeira e madeira entre outros, 

cujo objetivo é fixar esses materiais com elevada resistência ao cisalhamento. Adesivos a 

base de epóxi são pastas ou líquidos e são misturas de um catalisador e uma resina à base 

de epóxi (ISAIA, 2007). 

Os polímeros mais usados na fabricação destes adesivos são as resinas 

fenólicas e epóxis, os poliuretanos e os poliésteres (DE AGUIAR, 2013).  

O quadro 1 mostra a relação entre os tipos de adesivos e suas aplicações. 

Quadro 1 - Relação entre tipo de adesivo e sua aplicação 

Adesivo  Aplicação  
Fenólico Plásticos e madeiras. 

Epóxido  Concreto, alumínio e aço. 

Poliéster 

Plásticos reforçados. 

Esses adesivos toleram mal a umidade, apresentam resistências mecânicas 

elevadas, tem uma retração e podem saponificar em contato com concreto 

originando má aderência. 

Poliuretano  Madeiras. 

Fonte: Adaptado de De Aguiar, 2013 
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3.2.6 - Fio e Fibras Poliméricas 

Fios são estruturas longas que podem ser de origem natural ou sintética, 

quando agrupadas em uma única direção apresentam aos compósitos maior resistência à 

tração. Os polímeros em forma de fibras podem ser estirados por longos filamentos. As 

fibras de aramida são usadas em compósitos e nos últimos anos tem sido muito usada em 

concretos com fibras. Concretos reforçados com fibras podem ser feitos com cimento 

Portland, agregados e fibras descontinuas misturadas. A principal contribuição da fibra é a 

de ampliar a ductilidade do concreto (YAZIGO, 2006). 

 

3.2.7 - Aditivos químicos  

Aditivos químicos são produtos usados na produção e preparo de concretos 

e argamassas para alterar as propriedades dos materiais frescos ou endurecidos, 

proporcionando facilidade de trabalhar e aumentando a resistência, podendo ser 

considerados como o quarto componente do concreto (além da água, cimento e dos 

agregados), porém devem ser manuseados com cuidado, pois possui efeitos secundários 

indesejáveis e sua dosagem pode influenciar no resultado. 

3.2.8 - Instalações elétricas 

Os polímeros são usados na produção de eletrodutos e materiais elétricos 

por serem bons isolantes elétricos (ISAIA, 2007). Os eletrodutos são usados para passagem 

de fios e cabos, e ficam na parte interna das paredes, usados também em perfis para 

instalações elétricas aparentes, fios e cabos com isolamento, em componentes terminais 

como caixas, espelhos, tomadas, interruptores, entre outras aplicações. Os polímeros 

comumente usados na produção destes materiais são: PVC, PS, PE, PP, polióxifenileno 

(PPO) e o e (politrifluorcloroetileno). O PVC é o único polímero aplicado na produção de 

todos os componentes elétricos; enquanto que o PS é aplicado com maior constância em 

cabos elétricos; o PE e PP em isolamento de cabos elétricos; o PPO em relés e 

interruptores e o Politrifluorcloroetileno (PCTFE) em diversos componentes para 

equipamentos elétricos. Dutos e subdutos de PVC são usados em instalações subterrâneas e 

em instalações elétricas e de telefonia, para proteger cabos e fibras óticas (BARROS, 

2011). 
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3.2.9 - Fechamento de fachadas, esquadrias e portas 

A Alemanha entre 1955 e 1960 lançou no mercado europeu as esquadrias de 

PVC. O Brasil tentou comercializar esquadrias sintéticas na década de setenta, período que 

ainda se importava o PVC, e em 1979 o Brasil começa a produzir, em maior escala 

esquadrias de PVC, com tecnologia alemã e austríaca. O PVC tem 50% do mercado de 

esquadrias da Europa superando os 30% nos EUA, já o Brasil continua estacionado em 

5%. De acordo com os produtores de esquadria de PVC no Brasil, a Construção Civil irá 

demorar alguns anos para entender os benefícios desta tecnologia por causa do “excesso de 

tradicionalismo e desconhecimento quanto à redução no consumo de energia elétrica, 

proporcionado pelo uso do PVC” (BARROS, 2011). 

A janela no ponto de vista do arquiteto e do projetista representa um 

elemento que corta a fachada e sistemas de divisórias ou tetos e precisa de detalhamento 

cuidadoso nas suas interfaces. Para o construtor, a janela proporciona uma união de vários 

materiais e precisa proporcionar harmonia entre eles. Para o usuário, a janela traz luz 

natural, ar fresco e uma vista do exterior, ou seja, a janela é um componente da fachada 

que filtra as condições externas para as internas e oferece transparência à luz natural, bom 

desempenho durante o uso e a durabilidade. O PVC pode ser usado na produção de: 

janelas e vem sendo aplicado em projetos de acordo com exigências de segurança, 

habitação, duração; portas que tem como base a mesma formulação usada na fabricação de 

janelas, como exemplo de sucesso podemos citar a porta sanfonada que é um produto fácil 

de limpar e instalar, onde as funções são dividir e decorar os ambientes; persianas e 

venezianas servem para escurecer e proteger, as persianas são cortinas rígidas ou 

semirrígidas de PVC, as venezianas são elementos fixados em perfis de janelas ou porta-

balcão, fazendo parte integrante do caixilho. É muito comum mesclar materiais nas 

venezianas como o alumínio e o PVC e outros (BARROS, 2011). 

 

3.2.10 - Fechamento de coberturas 

As telhas plásticas utilizadas atualmente na Construção Civil são as telhas 

de PVC rígido, policarbonato, fibra de vidro e polipropileno produzidos no Brasil.  

As telhas de PVC podem ser usadas em residências, empreendimentos 

comerciais e industriais, sua aplicação é em locais onde se deseja o uso da luz natural, 

dessa forma haverá uma diminuição da necessidade de luz artificial durante o dia. Essa 

aplicação é possível devido às propriedades translúcidas ou opacas do PVC e também sua 

resistência química e boa absorção acústica e térmica. As telhas de fibra de vidro ou 
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fiberglass são um material composto de fibras de vidro e resina, suas principais 

características são peso baixo, fácil manuseio na aplicação e economia no transporte; alta 

resistência mecânica e química; menor custo de acabamento; boa resistência a intempéries, 

não necessita de manutenções e são translúcidas. O acrílico (polimetacrilato de metila) 

transmite 90% da luz incidente é resistente a intempéries, mesmo sem estabilizantes, não 

estilhaça, é brilhante e apresenta coeficiente de dilatação elevado, porém apresenta 

combustão. Como exemplo, podemos citar a cobertura da Estação Rodoviária de São 

Paulo. O PC apresenta ótima resistência mecânica à fluência e ao impacto, cerca 30 vezes 

maior que o acrílico e 250 vezes maior que o vidro e  boa resistência à deformação 

(em temperaturas até 140°C), isolamento elétrico, não propaga chama, e resistência 

química. Devido a estas propriedades, o PC tem ganhado destaque ultimamente na 

Construção Civil (BARROS, 2011). 

 

3.2.11 - Tintas e vernizes 

Durante vários séculos as tintas foram utilizadas somente por seu aspecto 

estético, e com o passar do tempo foram sendo usadas também para proteção de paredes, 

muros, tetos, pisos, esquadrias, contra intempéries, além do que a tinta é uma solução 

durável e de baixo custo (HADDAD, 2006). As tintas, lacas, vernizes e esmaltes são 

aplicados para melhorar a aparência do material, e proporcionar isolamento térmico. Os 

vernizes são soluções de resinas naturais ou sintéticas que são transformadas em uma 

camada transparente depois de sua aplicação; as lacas são compostas de uma resina 

sintética, um solvente, um pigmento e os esmaltes são formados pelo adicionamento de 

pigmentos aos vernizes e ou lacas e seu resultado será um filme extremamente liso (ISAIA, 

2007).  

As tintas a base de água para alvenaria no Brasil são produzidas em sua 

grande maioria com emulsões acrílicas-estirenadas. As propriedades importantes são o 

baixo módulo de elasticidade, resistência a intempéries, e aderência ao substrato onde é 

aplicada (BARROS, 2011). 
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O quadro 2 pode ser visto o tipo de pintura e o tipo de substrato mais 

adequado à sua aplicação. 

Quadro 2 – Relação entre a base da pintura e o substrato 

Tipo  Aplicação  
Acrílicas: resinas do ácido acrílico ou metacrílico 

são termoplásticas, estáveis ao calou, luz, agentes 

químicos e água. 

Execução de pinturas externas em edificações em 

geral, além das tintas de sinalização horizontal em 

ruas, estradas e pistas de pouso. 

Látex acrílico e exterior semi-brilho: são à base de 

látex acrílico estirenado, aditivos, pigmentos 

orgânicos e inorgânicos de dióxido de titânio e cargas 

selecionadas; proporcionam acabeamento semi-brilho 

aveludado com ótima resistência em ambientes 

externos e internos. 

Seu uso é recomendado para quem busca obter 

acabamento de alto desempenho em ambientes 

internos e externos, sobre paredes de concreto e 

alvenaria. 

Esmalte sintético: tem base de resinas alquídicas 

especiais em combinação com pigmentos de alta 

qualidade; são de fácil aplicação, proporcionando 

ótimo nivelamento, cobertura e rendimento, ótima 

aderência às superfícies, ótimo brilho, rápida 

secagem, ótima flexibilidade e resistências às 

intempéries. 

Recomendado para acabamentos em ambientes 

internos e externos, sobre superfícies de madeiras e 

metais ferrosos, para aplicações de fins imobiliários, 

proporcionando excelente alastramento e brilhos. 

Látex PVA: resina à base de dispersão aquosa de 

polímeros vinílicos, pigmentos isentos de metais 

pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos 

etoxilados e carboxilados. 

Pintura aplicada sobre reboco, massa acrílica, 

texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies 

internas de massa corrida. 

Acrílica para pisos: resina à base de dispersão 

aquosa e copolímero estireno-acrílico, pigmentos 

isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, 

hidrocarbonetos alifáticos, alcoóis e tenso-ativos 

etoxilados e carboxilados. 

Pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas 

de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e 

outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda 

para repintura de pisos. 

Tinta a óleo: resina alquídica à base de óleo vegetal 

semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, 

cargas minerais inertes, hidrocarbonetos e alifáticos e 

secantes organometálicos; não contém benzeno. 

Superfícies externas e internas de madeiras e metais. 

É um produto brilhante, de fácil aplicação, boa 

resistência às intempéries e bom alastramento. 

Silicone: à base de resina de silicone, apresenta total 

penetração no substrato poroso, protegendo a 

superfície da água e da sujeira sem deixar uma 

camada visível. 

Utilizada em fachadas de concreto e muros ou 

paredes de tijolos aparentes. 

Vinil-acrílica: mistura de resina PVA e acrílica. Usos: reboco, massa concreto ou gesso. 

Emborrachadas: à base de policloropleno ou 

neoprene, são fornecidas em solução com solventes 

aromáticos em cores escuras (preto, verde, cinza). 

Necessitam de catalisador para aplicação, são 

resistentes a óleos ácidos, alcoóis, sais entre outros e 

são susceptíveis à ação dos raios Ultra Violeta (UV) 

quebrando as cadeias moleculares. 

Utilizadas em ambientes molhados. 

Epóxi: por serem resinas termofixas, tem maior 

resistência mecânica à abrasão e maior dureza do que 

as resinas termoplásticas. Tem grande estabilidade ao 

ataque de agentes químicos, uma vez que a quebra 

das ligações fortes e a remoção de plastificantes é 

muito mais fácil. 

Aplicada em substituição dos azulejos, como 

revestimentos de bancadas de laboratório e em 

ambientes industriais, não sendo recomendado o seu 

uso em ambiente externo dado o fato de serem 

susceptíveis ao ataque dos raios ultravioletas. 

Fonte: Adaptado de Isaia, 2007 
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3.2.12 - Características e aplicações de polímeros 

O quadro 3 apresenta os principais polímeros termofixos, suas 

características e aplicações. 

 

Quadro 3 – Principais tipos de polímeros termofixos e suas aplicações 

Tipo de material Características  Aplicação 

Epóxis  

Excelente combinação de 

propriedades mecânicas e resistência à 

corrosão e elétrica, estáveis 

dimensionalmente, boa adesão e 

relativamente baratos. 

Espelho de tomadas e interruptores 

elétricos, ralos, adesivos, 

revestimentos protetores, laminados 

de fibra de vidro, tintas, materiais de 

reparo, recuperação e reforço de 

estruturas de concreto. 

Fenólicos  

Excelente estabilidade térmica. Podem 

ser combinados com outras resinas. 

Enchimentos. São baratos 

Carcaça de motores, acessórios 

elétricos e tintas. 

Poliésteres (PES)  

Excelentes propriedades elétricas e 

baixo custo. Geralmente são 

reforçados com fibras. 

Capacetes, barcos em fibra de vidro, 

cadeiras, ventiladores, domos e telhas 

transparentes para iluminação natural. 

Fonte: Adaptado de Isaia, 2007 

 

 

O quadro 4 apresenta os principais polímeros termofixos usados na 

Construção Civil. 

Quadro 4 – Polímeros termofixos usados na Construção Civil 

Tipo de material Aplicação 
Epóxis  Indústria de tintas e vernizes. Laminados plásticos e revestimentos de chapas. 

Poliésteres (PES) Revestimentos e pavimentações (adesivos e selantes). 

Fonte: Adaptado de Isaia, 2007 

 

 

O quadro 5 apresenta os principais polímeros elastômeros usados na 

Construção Civil. 

Quadro 5 – Polímeros elastômeros usados na Construção Civil 

Tipo de material Aplicação 

Hypalon e Neoprene  
Impermeabilizações, gaxetas para vedação de paredes de vidro e esquadria, 

juntas de expansão e base antivibratória em pontes. 

Silicones  Proteção de superfícies sujeitas às intempéries. Vedação de juntas. 

Fonte: Adaptado de Isaia, 2007 
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O quadro 6 apresenta os principais polímeros termoplásticos usados na 

Construção Civil. 

Quadro 6 – Polímeros termoplásticos usados na Construção Civil 

Tipo de material Aplicação 

PVC 
Fabricação de tubulações de água, esgoto e eletricidade. Coberturas, telhas, 

piso polivinilico. 

PE 
Aparelhos de iluminação, conexões de material sanitário, assentos de 

banheiro, isolamento térmico. 

Polietileno  
Proteção de paredes e lajes, eletrodutos, equipamentos de proteção contra 

poeira. 

Náilon  Reforço de telhas plásticas, buchas de fixação e dobradiças. 

Acrílicos 

(Polimetacrilato de 

metila) 

Decoração de paredes e divisórias, porta para Box. Em muitos casos 

substitui o vidro. 

Fonte: Adaptado de Isaia, 2007 

 

O quadro 7 apresenta os principais elastômeros, suas propriedades e 

aplicações. 

Quadro 7 – Relação entre tipo de adesivo e sua aplicação 

Tipo de material Características  Aplicação 

Poli-isopreno 

natural (Borracha 

natural) 

Excelentes propriedades físicas. Boa 

resistência ao corte, ao entalho e à 

abrasão. Baixa resistência ao calor, ao 

ozônio e ao óleo.  

Pneus e tubos, biqueira e sola, juntas e 

gaxetas. 

Copolímero 

estireno-butadieno - 

SBR 

Boas propriedades físicas, excelente 

resistência à abrasão, não possui 

resistência a óleo, ozônio ou ao 

tempo.  

As mesmas que as da borracha 

natural. Materiais de reparos para 

estrutura de concreto. 

Copolímero 

acrilonitrila-

butadieno 

Excelente resistência a óleos vegetais, 

animais e de petróleo. Propriedades 

ruins a baixas temperaturas.  

Mangueiras para gasolina, para 

produtos químicos e para óleo. 

Vedações. Biqueiras e solas. 

PoliCloropreno – 

CR (Neoprene) 

Excelente resistência ao ozônio, ao 

calor e às intempéries. Boa resistência 

ao óleo. Excelente resistência à 

chama. Não é bom para aplicações de 

isolamento elétrico. 

Fios e cabos, revestimentos de tanques 

para produtos químicos. Correias, 

Mangueiras, Vedações, Aparelho de 

apoio. 

Polissiloxano – 

VMQ (Silicone) 

Excelente resistência às temperaturas 

altas e baixas.  

Isolamento térmico para temperaturas 

altas e baixas. Vedações. Diafragmas 

e tintas. 

Fonte: Adaptado de Isaia, 2007 

 



35 

 

O quadro 8 está os principais tipos de materiais poliméricos, termoplásticos 

e suas aplicações. 

 

Quadro 8 – Principais tipos de polímeros termoplásticos suas aplicações 

Tipo de material Características  Aplicação 

Acrilonitrila-

butadieno-estireno 

(ABS) 

Excepcional resistência e tenacidade, 

boas propriedades elétricas, 

inflamável e solúvel em alguns 

solventes orgânicos. 

Revestimentos de refrigeradores, 

equipamentos para cortar grama e 

jardim, brinquedos e componentes 

rígidos para Construção Civil. 

Polimetacrilato de 

metila (Acrílicos) 

Excepcional transmissão da luz e 

resistência a intempéries. 

Propriedades mecânicas regulares.  

Lentes, equipamentos de desenho, 

chapas transparentes resistentes ao 

impacto. 

Fluorcarbonos 

(Teflon) 

Quimicamente inerte em quase todos 

os ambientes. Ótimas propriedades de 

resistência mecânica, embora caros. 

Baixo coeficiente de fricção. 

Vedações anticorrosivas 

revestimentos antiadesivos, peças de 

componentes eletrônicos, conectores, 

vedações, tubulações. 

Poliamidas 

(Náilons) 

Excelentes propriedades mecânicas e 

químicas, boa resistência à abrasão e 

ao desgaste. Baixo coeficiente de 

atrito e capacidade de produzir fios. 

Engrenagens, rolamentos, tubulações, 

cabos e revestimentos para fios, 

reforço nas telhas plásticas, fios e 

fibras. 

Policarbonatos  

Dimensionalmente estáveis, baixa 

absorção de água, transparentes, boa 

resistência ao impacto e ductilidade, 

resistência aos raios ultravioletas. 

Capacetes de segurança, lentes, globos 

de luz, bases para filmes fotográficos, 

telhas e coberturas. 

Polietilenos  

Quimicamente resistente e isolante 

elétrico. Muito rígido e com 

coeficiente de atrito baixo. Baixa 

resistência às intempéries. 

Garrafas flexíveis, brinquedos, peças 

de bateria, materiais para películas em 

embalagens e materiais elétricos. 

Polipropilenos  

Excelente resistência elétrica e à 

fadiga. Quimicamente inerte, 

apresenta baixa resistência à luz 

ultravioleta. Relativamente baratos. 

Garrafas esterilizáveis, películas para 

embalagens, malas de viagem e para 

guardar ferramentas, conexões, 

tubulações.  

Poliestireno 
Alta resistividade e clareza ótica 

excelente. Boa estabilidade térmica e 

dimensional. Relativamente barato. 

Azulejos de paredes, caixas de 

baterias, brinquedos, painéis de 

iluminação, carcaças de instrumentos, 

conexões de material sanitário e 

assentos de vaso sanitário. 

Vinis (PVC e PVA) 

Custo reduzido. Normalmente rígidos. 

Tornam-se flexíveis pela adição de 

plastificantes. Excelente resistência a 

produtos químicos. 

Pinturas, pisos, tubulações, isolamento 

elétrico de fios, mangueiras, 

espaçadores, tintas e telhas plásticas, 

materiais de reparo. 

Poliésteres (PES) 

Umas das películas plásticas mais 

resistentes. Excelentes resistências à 

fadiga, à ruptura, à umidade, às 

graxas, aos óleos e aos solventes. 

Vestimentas, recipientes de bebidas, 

cordões de pneus e automóveis, 

domos, telhas plásticas. 

Fonte: Adaptado de Isaia, 2007 
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4 – SUSTENTABILIDADE 

A sustentabilidade surgiu como um conceito tangível na década de 1980 

aplicados à causa ambiental por Lester Brown, fundador do Wordwatch Institute, cuja 

definição se tornou um padrão seguido mundialmente. Uma comunidade é sustentável 

quando satisfaz suas necessidades procurando preservar as condições atuais para que as 

gerações futuras também o façam o mesmo. De modo que as atividades executadas por 

seres humanos não possam interferir prejudicando os ciclos de renovação da natureza e 

nem destruindo os recursos de forma a preservar as gerações futuras. Uma ação sustentável 

precisa ser ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente justa e ser 

culturalmente aceita. Os empreendimentos que se enquadram nessas premissas e no 

conceito de sustentabilidade devem ser capazes de impactar positivamente os grupos 

humanos hoje e no futuro, através do uso racional dos recursos ambientais e do modo 

como os resíduos decorrentes da implantação desses empreendimentos sustentáveis são 

produzidos, pois estes podem afetar a qualidade de vida das pessoas. As agências 

governamentais tem a função de estabelecer “fiscalizar os parâmetros que enquadrem esses 

empreendimentos dentro do conceito de sustentabilidade”, trabalhando junto com a 

iniciativa privada, para que o impacto causado pelos resíduos gerados nas obras e no 

funcionamento depois do projeto pronto sejam os mínimos possíveis. Para criar forças e 

uma visão sustentável é preciso que as agências e a população sejam capazes de dar 

preferência aos empreendimentos que seguem práticas de sustentabilidade. (ATITUDES 

SUSTENTÁVEIS, 2013). 

 

4.1 - A EVOLUÇÃO DAS AÇÕES SUSTENTÁVEIS NO BRASIL E NO MUNDO  

Em 1972 houve a primeira preocupação dos governos de todo o mundo 

sobre os efeitos da economia no Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, Suécia a 

conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Foi criado o Programa das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA), nesse encontro participaram 113 Estados 

membros da Organização das Nações Unidas (ONU), (DIAS, 2011). 

No Brasil, a Resolução Nº1 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), fala sobre critérios básicos e as diretrizes gerais para avaliar impacto 

ambiental. O Art. 1º diz que toda mudança das propriedades físicas, químicas e biológicas 

do Meio Ambiente, provocada por algum tipo de matéria ou atividade humana, que direta 

ou indiretamente venha afetar: “a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 
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atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do Meio 

Ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais” (BRASIL, 1986). 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi proposto pela Comissão 

Mundial do Desenvolvimento e Meio Ambiente em 1987. Essa comissão foi formada em 

1984 pela Organização das Nações Unidas, composta por 23 membros de 22 países 

coordenados por Gro Harlem Brundtland, primeira ministra da Noruega, onde por três anos 

consecutivos estudaram a evolução dos problemas ambientais e as necessidades dos países 

em desenvolvimento (BRAGA, et al., 2005). 

Essa comissão definiu desenvolvimento sustentável em um relatório 

conhecido como “Nosso Futuro Comum” ou “Relatório de Brundtland”, como: “atender às 

necessidades da geração presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras de 

atender às suas próprias necessidades”. Esse relatório mostra uma incompatibilidade entre 

desenvolvimento sustentável, os padrões de produção e consumo, trazendo um olhar para a 

importância de uma relação entre o homem e o Meio Ambiente, de forma que este ocorra 

atendendo as questões ambientais e sociais sem prejudicar o crescimento econômico. 

Ainda conforme o mesmo autor em 1992 foi realizado no Rio de Janeiro o mais importante 

fórum mundial sobre o Meio Ambiente, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida também como ECO-92, Rio-92 ou 

Cúpula da Terra, com a participação de 170 países que aprovaram a Agenda 21, onde o 

mais importante assunto discutido nesse estudo foi desenvolver um planejamento 

nos sistemas de produção e consumo sustentáveis contra a cultura do desperdício. Esse 

fórum ainda tratou das novas perspectivas globais e de integração da questão ambiental no 

planeta e definiu melhor o modelo de desenvolvimento sustentável. Em 1997 em Nova 

York foi realizada, a Rio+5, cujo objetivo foi analisar a implementação do Programa da 

Agenda 21 (DIAS, 2011).  

No Brasil, em 1997 o CONAMA publica a Resolução Nº237 que trata de 

uma revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o 

licenciamento ambiental. O Licenciamento Ambiental é um procedimento administrativo 

que licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de estabelecimentos e 

atividades que usam recursos ambientais, consideradas poluidoras ou aquelas que, possam 

vir a causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e 

as normas técnicas aplicáveis ao caso quando necessário (BRASIL, 1997). 

Em abril de 1998, Confederação Nacional da Indústria (CNI) define e 

publica a Declaração de Princípios da Indústria para o Desenvolvimento Sustentável, 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_de_produ%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
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promovendo participação da indústria, junto com a sociedade, os parlamentares, o governo 

e organizações não governamentais com a proposta de desenvolver e aperfeiçoar leis, 

regulamentos e padrões ambientais, aumentando a competitividade da indústria brasileira, 

respeitando os conceitos de desenvolvimento sustentável monitorando a avaliando os 

processos e os parâmetros ambientais nas empresas, incentivando a pesquisa e o 

desenvolvimento de tecnologias limpas reduzindo ou eliminando impactos ambientais 

juntamente com a saúde da comunidade, estimulando o relacionamento e as parcerias do 

setor privado com o governo e a sociedade (DIAS, 2011).  

Ainda de acordo com o mesmo autor em 2002 na cidade de Johannesburgo 

foi realizada a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+10) que 

procurou avaliar se foram atingidas as metas estabelecidas na Conferência Rio-92 e 

também serviu para que cada país repetisse o compromisso com os princípios do 

Desenvolvimento Sustentável. 

No Brasil, em 2002 o CONAMA publica a Resolução Nº307 que estabelece 

diretrizes e critérios para a gestão de resíduos da Construção Civil, e sua implementação 

tem o objetivo de reduzir os impactos ambientais quando os resíduos são depositados em 

locais inadequados que contribuem para degradação do Meio Ambiente e representam um 

significativo percentual produzidos nas áreas urbanas. Os geradores são responsáveis por 

esses resíduos oriundos de construção, reformas, reparos, demolições assim como a 

remoção de vegetação e escavação de solos.   

Para um empreendimento ou atividade adquirir a Licença Ambiental que é 

um ato administrativo que “estabelece as condições, restrições e medidas de controle 

ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para 

localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades” que usam recursos 

ambientais e que são poluidoras ou que possam causar degradação ambiental é necessário 

de acordo com Art. 8
o
 do CONAMA Resolução Nº307, obter as licenças: 

I - Licença Prévia (LP) - deverá ser solicitada na fase de planejamento da 

implantação, alteração ou ampliação do empreendimento, atestando a sua viabilidade 

ambiental, aprovando sua localização e estabelecendo os requisitos básicos a serem 

atendidos nas fases seguintes de sua implementação. “O prazo de validade deverá ser no 

mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos 

relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos”. 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade conforme as especificações dos planos, programas e projetos aprovados, 
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juntamente com as medidas de controle ambiental. “O prazo de validade da LI deverá ser, 

no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou 

atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos”. 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, depois da avaliação do cumprimento licenças anterior, junto com as 

medidas de controle ambiental. “O prazo de validade da LO deverá considerar os planos de 

controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos” 

(BRASIL, 2002). 

Em dezembro de 2010 o Brasil através da Lei 12.305 institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); alterando a Lei n
o
 9.605, que dispõe os princípios, 

objetivos e instrumentos e as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, também estão incluídos os resíduos perigosos, assim como as 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis, sendo que é de responsabilidade dos integrantes da cadeia (pessoas físicas e 

jurídicas ligadas à fabricação, importação, distribuição, comercialização e limpeza) que de 

alguma forma geram resíduos (BRASIL, 2010), Guarnieri (2006) complementa dizendo 

que, aos consumidores cabe à responsabilidade de separar os resíduos sólidos, desde que 

haja um sistema de Logística Reversa ou coleta seletiva, e aos consumidores que não 

cumprirem o disposto na Lei estão sujeitos a advertências e multas de R$50,00 a 

R$500,00. 

Através da Lei 12.305 foi criado o Comitê Orientador para a Implantação 

dos Sistemas de Logística Reversa, cujo propósito é apoiar a estruturação e implementação 

da Lei junto com a articulação dos órgãos e entidades governamentais. Para o setor 

empresarial a implantação da Logística Reversa é uma das maiores preocupações, pois visa 

viabilizar a coleta e restituir os resíduos sólidos junto aos geradores para que possam ser 

revalorizados ou reaproveitados em novos produtos. Em alguns segmentos da indústria já 

está sendo implementada, mas é necessário melhorar para atender a PNRS (GUARNIERI, 

2006). 

Em junho de 2012 na cidade do Rio de Janeiro aconteceu a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), também conhecida 

como Rio+20, o mundo reuniu-se para adotar a Agenda 21, o modelo do desenvolvimento 

sustentável e a necessidade de promover prosperidade, bem-estar e proteção do Meio 

Ambiente. O documento acordado por 188 países aponta para a cooperação internacional 

sobre desenvolvimento sustentável e segundo o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, 
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“Agora é nossa responsabilidade construir sobre esta base. A Rio + 20 afirmou princípios 

fundamentais – renovou compromissos essenciais – e deu-nos uma nova direção”. Países 

renovaram seus compromissos com o desenvolvimento sustentável na Rio + 20 

prometendo buscar uma economia verde, lidar globalmente com a sustentabilidade, medir 

o crescimento sustentável, empresas de capital aberto e grandes companhias, integrarão 

informações de sustentabilidade em seus relatórios periódicos de sustentabilidade 

empresarial. Compromissos “de bilhões de dólares foram feitos para aumentar o acesso à 

energia limpa; melhorar a eficiência energética; e ampliar o uso de energias renováveis”, 

financiamento para mudança de modos sustentáveis de transporte para próxima década. 

Empresas como a Kingfisher (maior varejista europeu de materiais de construção) 

prometeu usar 100% de madeira e papel de fontes responsáveis em suas operações até 

2020 (ONU, 2012). 

 

4.2 - SUSTENTABILIDADE NA INDÚSTRIA 

“O desenvolvimento sustentável não é apenas uma bandeira de ecologistas e 

já se constituiu em uma preocupação real para a indústria da Construção Civil a nível 

internacional”. A certificação ambiental retratada na norma ISO14000 é uma parte desta 

mudança. Uma das prioridades de pesquisas do lnternational Council for Building 

Research Studies and Documentation (CIB) é o desenvolvimento sustentável (JOHN, 

2004).  

Prova dessa mudança cultural o jornalista e consultor em Meio Ambiente 

Rogério Ruschel (2013) em seu artigo “Os Dez Mandamentos da empresa responsável” diz 

que é necessário: 

1. Identificar os problemas socioambientais potenciais e reais existentes em todas as 

áreas da empresa.  

2. As soluções devem ser tecnicamente honestas e politicamente desejáveis, os 

investimentos devem ser planejados e vistos como aumento de lucros. 

3. Promover mudanças comportamentais “de cima para baixo e de dentro para fora”, 

ou seja, os diretores devem dar o exemplo e a empresa deve divulgar seu esforço 

em responsabilidade social depois de ter feito as “lições de casa”. 

4. Situar os valores socioambientais no contexto da cultura corporativa de maneira 

irreversível, e considerar como investimento. 
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5. Permitir, facilitar e promover a contribuição dos funcionários através de programas 

de mudança comportamental que motivem iniciativas individuais. 

6. Estender as conquistas socioambientais aos fornecedores e parceiros de negócios. 

7. Ouvir a comunidade, respeitar sua opinião e trabalhar em conjunto com ela, e não 

contra ela. 

8. Entender educação ambiental como parte da formação básica e indispensável dos 

funcionários que tomam decisões na empresa – hoje e no futuro. 

9. Ter paciência e calma com ataques externos agressivos. Diálogo é sempre o melhor 

caminho, na sustentabilidade e na vida. 

10. Preparar para a construção de novas relações éticas e estratégicas com o mundo 

externo. 

A sustentabilidade está incentivando a inovação, o crescimento e a 

competitividade e com isso as empresas estão procurando melhorias ambientais e ao 

mesmo tempo benefícios econômicos através de oportunidades de negócio e permitindo a 

elas se tornarem mais responsáveis com o ambiente e mais lucrativas (YEMAL, 

TEIXEIRA E NÄÄS, 2011). 

Algumas empresas entenderam que com criatividade e infraestrutura, é 

possível ser um capitalista e ao mesmo tempo proteger o Meio Ambiente mesmo que não 

tenha um compromisso ambiental declarado, mas que possa transformar ou diminuir as 

ameaças ambientais e criar oportunidades de negócios. As empresas ao assumirem esta 

postura ganham imagem institucional e podem aumentar vendas, obter empregados 

melhores, fornecedores mais qualificados e acesso ao mercado de capitais (DONAIRE, 

2009). 

No passado algumas empresas foram sinônimas de poluição, mas agora elas 

estão se reinventando. A empresa americana Procter & Gamble (P&G), anunciou que das 

158 fábricas espalhadas pelo mundo, 48 não enviam lixo para aterros sanitários. A fábrica 

de Manaus, desde 2012 reutiliza rebarbas das hastes das lâminas da Gillette, na produção 

de novos aparelhos de barbear e também transforma o lodo da estação de tratamento de 

efluentes em combustível para fornos de indústrias cimenteiras. Essas ações são 

decorrentes do movimento zero waste que no Brasil e é chamado de “aterro zero” ou 

“resíduo zero”. A DuPont e a GM, aderiram a essa onda por que nos países ricos o custo 

para a disposição dos resíduos em aterros é alto. Na Europa, desde 2004 o preço médio 

para aterrar uma tonelada de lixo é 140 euros, e se compararmos com o Brasil o valor está 

entre 60 a 120 reais por tonelada devido à concorrência desleal e disposição em lixões 
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clandestinos.  Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos há uma tendência de que esse 

custo suba por isso as empresas estão se movimentando para que façam gestão criteriosa de 

seus resíduos, e também porque a maioria não quer ter suas imagens associadas à poluição 

e sujeira. A Companhia de Bebidas das Américas (AmBev) tem 36 fábricas, na unidade de 

Manaus reaproveita 100% dos resíduos, as demais estão na busca desse índice. Além de 

não mandar nada para aterros, os gestores buscam metas arrojadas para gerarem receita das 

sobras da produção. Em 2012, com a venda do bagaço de malte a fabricantes de ração 

animal e outras práticas de reaproveitamento, a empresa teve uma receita de 96 milhões de 

reais (COUTO, 2013).  

Uma empresa quando é coerente com seu modelo de gestão ambiental, 

estabelece em seus processos um planejamento que analise os possíveis danos ambientais 

em virtude de suas atividades, produtos e serviços (ANDRADE, TACHIZAWA E 

CARVALHO, 2004).  

Para o Grupo Boticário em seu Relatório de Sustentabilidade (2012), diz 

que a sustentabilidade é considerada em seus processos de decisões, e a empresa está 

atenta às mudanças da sociedade procurando atender e superar os desafios estabelecidos no  

seu planejamento estratégico de sustentabilidade, que é um exercício de evolução 

constante, com melhorias nos processos para diminuir impactos, onde as áreas de atuação, 

para os próximos 12anos serão matérias primas, embalagens, canais de venda e eco 

eficiência. Para alcançar essa eficiência o grupo pretende desenvolver novas tecnologias 

para reduzir o uso de recursos naturais e gerar menos resíduos. 

 

4.3 - SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Dentro de um cenário competitivo muitas empresas do ramo da Construção 

Civil, descartam seus resíduos da forma mais econômica e rápida, sem responsabilidade 

com o Meio Ambiente, porém ao mesmo tempo existe uma preocupação ambiental e 

algumas construtoras estão buscando se reestruturar através do conhecimento de técnicas 

para reutilização de materiais, e com isso buscando o desenvolvimento sustentável nos 

seus negócios, inserindo e dentro dos seus planejamentos estratégicos juntamente com uma 

Produção Mais Limpa. Dessa forma, as empresas que adotam essas estratégias para 

diminuir os danos ambientais na produção de suas obras criam valor ao seu produto e 

vantagem competitiva em relação aos concorrentes e também junto aos seus clientes. O 

cenário para a Construção Civil é de uma época frutífera em relação ao aumento de 
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ganhos, valorização dos profissionais e expansão do mercado. As empresas precisam estar 

atentas às questões ambientais, tanto em países desenvolvidos ou em países em 

desenvolvimento. A quantidade de resíduos gerados por construções é cinco vezes maior 

do que de novos produtos, e isso passa ser o centro das discussões da sustentabilidade. As 

empresas podem demonstrar sua preocupação com o Meio Ambiente junto ao público 

adotando uma postura consciente nas diversas etapas de suas obras, além de ser 

financeiramente viável (YEMAL, TEIXEIRA E NÄÄS, 2011).  

Nos países em desenvolvimento uma construção sustentável exige uma 

forma sistematizada de uma série de ações adaptadas de acordo com a realidade de cada 

país, que exigirá certa quantidade de imaginação na busca da mudança tradicional de 

construção, e não somente adotar estratégias para economia de energia e metodologias de 

certificação, vistas em edifícios corporativos de padrão internacional. Há uma falta de 

adaptação de políticas públicas pontuais e uma estratégia coerente, sem avaliação técnica e 

as soluções de forma geral têm pouco ou quase nenhum efeito (JOHN e VAHAN, 2012), 

que visem melhorar ou evitar agredir o Meio Ambiente. 

Durante a Primeira Conferencia Mundial sobre Construção Sustentável 

(First World Conference for Sustainable Construction Tampa, Florida), que discutiu o 

futuro da aplicação da sustentabilidade na construção, foram sugeridos seis princípios para 

sustentabilidade na construção (PINHEIRO, 2003 apud KIBERT, 1994): 

1. Minimizar o consumo de recursos; 

2. Maximizar a reutilização dos recursos; 

3. Utilizar recursos renováveis e recicláveis; 

4. Proteger o ambiente natural; 

5. Criar um ambiente saudável e não tóxico; 

6. Fomentar a qualidade ao criar o ambiente construído. 
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A figura 2 mostra as fases da construção e a aplicação dos os princípios de 

sustentabilidade. 

 

Figura 2 – Aplicação dos princípios de sustentabilidade 

Fonte: Adaptado de Pinheiro, 2003 

A aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável no dia a dia da 

Construção Civil é através do uso do bom senso, e ao mesmo tempo é complexo e 

contestável, pois é necessário uma mudança na forma de pensar, viver e consumir, pois 

além da dimensão ambiental, tecnológica e econômica, há ainda a dimensão cultural e 

política (YEMAL, TEIXEIRA e NÄÄS, 2011).  

O empreendimento além de favorável à natureza precisa ser ecologicamente 

correto; ser economicamente viável; ser socialmente justo; ser culturalmente aceito e tratar 

os resíduos decorrentes da implantação/construção do referido empreendimento sustentável 

(ATITUDES SUSTENTÁVEIS, 2013). 

Para o Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica (IDHEA) 

há nove passos para uma Construção Sustentável, e são eles: 

1. Planejamento Sustentável da Obra; 

2. Aproveitamento passivo dos recursos naturais; 

3. Eficiência energética; 

4. Gestão e economia da água; 

5. Gestão dos resíduos na edificação; 

6. Qualidade do ar e do ambiente interior; 

7. Conforto termoacústico; 

8. Uso racional de materiais; 

9. Uso de produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis. 
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De acordo com revista Geração Sustentável em seu artigo, Construção civil 

precisa rever a geração de resíduos (2011), “A Construção Civil é responsável por até 50% 

do total de resíduos sólidos gerados no Brasil”.   

Em 2011 a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE) divulgou o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 

elaborado e publicado sob os parâmetros da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 

(Lei Federal n. 12.305/2010). A maioria dos municípios registra e divulga somente dados 

da coleta feita pelo serviço público, e limita-se a recolher os RCD depositados em locais 

públicos (PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL, 2011), e de acordo 

com artigo 6º do CONAMA Resolução Nº307 que diz que a coleta e o destino final dos 

resíduos são de responsabilidade do seu gerador. As projeções sobre resíduos não incluem 

os RCD vindos de demolições e construções coletados por serviços privados. 

O gráfico 1 mostra uma comparação de RCD coletados entre os anos de 

2011 e 2012 e que há um aumento de 7,2% de um total de mais de 33 milhões de 

toneladas.  

 

Gráfico 1 – Total de RCD Coletados por Região e Brasil 

Fonte: Pesquisas ABRELPE 2011 

As quantidades são altas, demandando atenção especial dos municípios na 

gestão desses resíduos, visto que as quantidades reais são ainda maiores já que a 

responsabilidade para com os RCD é dos respectivos geradores, que nem sempre informam 

às autoridades os volumes de resíduos sob sua gestão (ABRELPE, 2011). Os resíduos que 

são jogados de forma irregular em áreas públicas ou em terrenos particulares podem 

provocar multas ou o responsável pode responder uma ação na justiça (PANORAMA DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL, 2011), 

De acordo Ângulo, a maior parte dos resíduos da Construção Civil é oriunda 

de autoconstruções e reformas devidas da falta de conhecimento da população, pois estes 

resíduos não são destinadas de forma adequada e os geradores acabam jogando seus 
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resíduos junto com o lixo comum, ou ainda jogando em terrenos baldios, praças, ruas e 

encostas de rios (GERAÇÃO SUSTENTÁVEL, 2011). 

Em 2012 de acordo com o gráfico 2 os municípios coletaram 5,3% a mais 

de RCD em relação a 2011, totalizando mais de 35 milhões de toneladas. Esse crescimento 

precisa de uma atenção, uma vez os municípios somente coletam os resíduos nos locais 

públicos. (ABRELPE, 2012). 

 

Gráfico 2 – Total de RCD Coletados por Região e Brasil 

Fonte: Pesquisas ABRELPE 2012 

A Construção Civil ganha força por ser sustentável e devagar vai se 

tornando cada vez mais comuns práticas sustentáveis, porém muitas empresas alegam que 

é alto o custo com tecnologia para se tornarem sustentável, mas em muitos casos o alto 

custo acaba se tornando lucrativo com as economias realizadas à medida que o tempo 

passa (FUJIRO, 2012). 

Entre os países que mais constroem edificações com critérios ambientais de 

forma correta, estão os Estados Unidos à China os Emirados Árabes e depois o Brasil que 

vem quarto lugar. De acordo com o Green Building Council (GBC), órgão internacional 

responsável por estimular as construções verdes no mundo, diz que o Brasil tem 720 

projetos que aguardam a certificação conferida pela organização. Existem no mínimo 99 

edificações no Brasil com este selo e a expectativa do governo assim como da Construção 

Civil é chegar a 900 projetos até o final do ano de 2013, se o Brasil atingir essa meta, o 

país passará a ocupar a terceira posição. Para alcançar essa meta, engenheiros e arquitetos 

precisam analisar os pré-requisitos e medidas de exigência do órgão, como redução do 

consumo de energia, condições de luminosidade natural e de lâmpadas de baixo consumo e 

o uso de aparelhos eletrodomésticos indicado pelo selo Programa Nacional de Conservação 

de Energia Elétrica (Procel) como mais econômicos (GONÇALVES, 2013). 

A Caixa Econômica Federal no dia 27/06/2011 através de uma chamada 

pública disponibilizou um investimento de 3,8 milhões de reais para implementação de 

http://exame.abril.com.br/topicos/brasil
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projetos para gestão de resíduos sólidos de construção e demolição, chamado de Fundo 

Socioambiental, esse recurso contribuirá para a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o 

objetivo é estimular a educação ambiental e a reciclagem de RCD, e seu reaproveitamento 

nas obras, podendo se habilitar a esses recursos os consórcios públicos, prefeituras de 

municípios com mais de 100 mil habitantes ou instituições vinculadas responsáveis pela 

gestão de resíduos sólidos. É necessário que o município onde o projeto seja implantado 

haja um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil ou um Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, (ANDRADE, 2011). 

 

4.4 - LEGISLAÇÃO DE RCD VIGENTE  

Os RCD são oriundos de reformas, reparos e demolições de estruturas e 

estradas, remoção de vegetação e escavação de solos, pequenas obras e em obras de 

demolição. Esses materiais podem ser: “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 entre outros”, estes 

resíduos também são chamados de entulhos de obra (CONAMA Resolução n
o 
307). 

O CONAMA Resolução Nº307 justifica seu propósito considerando a 

viabilidade técnica e econômica da produção e a utilização de RCD, responsabilizando os 

responsáveis pela geração dos RCD quando depositados em locais inadequados e o uso de 

materiais oriundos da reciclagem de resíduos da Construção Civil para o benefício de uma 

gestão integrada atendendo as questões de interesse público, deixando clara a necessidade 

de definir critérios e procedimentos que possibilitem que a gestão seja feita, organizando e 

disciplinando as ações necessárias para minimizar dos impactos ambientais. 

O material oriundo do beneficiamento de RCD, ou seja, o agregado 

reciclado pode ser aplicado em obras de edificação, de infraestrutura, em aterros sanitários 

ou outras obras de engenharia, desde que apresentem características técnicas. 

De acordo com o CONAMA Resolução Nº307, os geradores de RCD 

podem ser pessoas físicas, jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por alguma 

atividade ou empreendimento que gere esses resíduos. 

Os transportadores podem ser pessoas, físicas, jurídicas, responsáveis pela 

coleta e transporte dos RCD do gerador até as áreas de destinação ou reciclagem desde que 

esta estejam licenciados para esse tipo de operação.  
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O gerenciamento dos RCD visa reduzir, reutilizar (sem a transformação do 

material) ou reciclar (reaproveitar o material depois de transformado), incluindo 

planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e 

implementar as ações necessárias. 

O resíduo quando submetido a operações ou processos que deem novas 

condições para que possam ser usados como matéria prima ou produto é definido como 

beneficiamento. 

Para uma manipulação e destinação correta foram estabelecidas quatro 

categorias de resíduos, que são: 

Classe A - são resíduos que podem ser reutilizados ou reciclados como 

agregados: de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de obras de 

infraestrutura, solos oriundos de terraplanagem, componentes cerâmicos (tijolos, blocos, 

telhas, placas de revestimento entre outros.), argamassa, concreto e blocos de concreto; 

Classe B - são resíduos recicláveis para outras finalidades, como: plásticos, 

papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 

Classe C - são resíduos que ainda não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis para que possam ser reciclados ou recuperados; 

Classe D - são resíduos perigosos como: tintas, solventes, óleos e outros ou 

aqueles que estejam contaminados e que são oriundos de reformas e reparos de clínicas 

radiológicas, instalações industriais e outros, telhas e materiais que contenham amianto ou 

outros produtos nocivos à saúde. 

A classificação de resíduos será melhor detalhada no capítulo 5. 

O aterro de resíduos de classe A é uma área onde serão empregadas técnicas 

de destinação desse tipo de resíduo no solo, visando à preservação de materiais segregados 

de forma a possibilitar seu uso futuro ou da área, adotando princípios de engenharia para 

enclausurá-los ao menor volume possível, sem que haja danos à saúde pública e ao Meio 

Ambiente. 

A regularização dos procedimentos do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil (PGRCC) ocorrerá depois de definido o modelo de gestão adequado e 

que sejam explícitas as atividades de geração transporte e sua destinação. Dessa forma, 

cada município fica obrigado a elaborar seu plano de gerenciamento de resíduos da 

Construção Civil, tendo como objetivo principal a redução dos volumes produzidos 

atualmente.  
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O PGRCC de um estabelecimento público ou privado é destinado para o 

recebimento de resíduos volumosos gerados pela Construção Civil e que foram coletados 

por empresas privadas, usado a triagem dos resíduos recebidos, eventual transformação e 

posterior remoção para destinação correta (SINDUSCON-MG, 2008). 

De acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de 

Minas Gerais (SINDUSCON-MG, 2008), o PGRCC precisará: 

- Estar incluso as diretrizes técnicas e os procedimentos para os Projetos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que serão preparados pelos grandes 

geradores, incluindo as responsabilidades de todos os responsáveis por gerarem resíduos;  

- O cadastro das áreas públicas ou privadas, que são capazes de receberem, 

fazerem a triagem e o armazenamento temporário de pequenos volumes, de acordo com a 

capacidade da área urbana municipal; 

- A regulamentação de processos de licenciamento e de disposição final de 

resíduos das áreas de beneficiamento;  

- A regulamentação da disposição dos resíduos de construção em áreas não 

licenciadas; 

- O incentivo ao uso dos resíduos que podem ser reutilizáveis ou que 

possam retornar ao ciclo produtivo como materiais reciclados; 

- O estabelecimento de critérios para cadastramento de transportadores; 

- As ações educativas, de fiscalização e controle de agentes que visam 

reduzir a geração de resíduos e que possibilitem sua segregação. 

 

Os PGRCC deverão contemplar as seguintes etapas:  

I - Caracterização: o gerador é o responsável por identificar e quantificar 

os resíduos; 

II - Triagem: deverá ser realizada, pelo gerador na origem, ou nas áreas  

devidamente destinadas e licenciadas, de acordo com as classes de resíduos estabelecidas 

pela Resolução; 

III - Acondicionamento: o gerador deve garantir o isolamento dos resíduos 

gerados até o transporte, assegurando as condições de reutilização e de reciclagem nos 

casos que forem possíveis;  

IV - Transporte: deverá ser realizado de acordo com as normas técnicas 

vigentes para o transporte de resíduos; 

V - Destinação: deverá ser em local conforme estabelecido na Resolução. 
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Os RCD não poderão ser jogados em aterros de resíduos sólidos urbanos, 

em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vazios e em áreas protegidas por 

Lei. 

Os RCD deverão ser transportados após triagem da seguinte forma: 

Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados como agregados ou 

enviados para aterro de resíduos classe A para usos futuros;  

Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, disponibilizados para uso ou reciclagem futura; 

Classe C e D: deverão ser armazenados, transportados e destinados de 

acordo com as normas técnicas específicas. 

 

O quadro 9 mostra os procedimentos a serem seguidos pelo Poder Público e 

os geradores de RCD. 

Quadro 9 – Poder Público X Geradores de Resíduos da Construção Civil 

Responsáveis  Procedimentos  

Poder Público  

Elaborar, implantar o PGRCC para pequenos geradores. 

Finalizar a disposição de RCD em aterros de resíduos domiciliares e em áreas de 

“bota fora”. 

Cadastrar áreas públicas ou privadas aptas a receber os RCD. 

Elaborar e incentivar planos de educação e treinamento de agentes envolvidos. 

Definir critérios para o cadastramento dos transportadores. 

Proibir a disposição de RCD em áreas não licenciadas. 

Geradores de 

Resíduos da 

Construção Civil 

Elaborar e implementar as Diretrizes para os PGRCC (grandes geradores) que 

contemplem as etapas estabelecidas no Art. 9º da Resolução. 

Os geradores de RCD são responsáveis pelos resíduos que produzem, como 

também pelos resultantes da remoção de vegetação e escavação do solo. 

Devem ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e secundariamente, a 

educação, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. 

Fonte: Adaptado de Pritsch, 2010  
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4.5 - NORMAS BRASILEIRAS (NBR) LIGADAS À CONSTRUÇÃO CIVIL 

A reciclagem ganhou força extra com a resolução CONAMA Nº307 que 

estabelece os requisitos básicos para aplicação de agregados reciclados em obras de 

engenharia, e com isso começaram as implantações de planos de gerenciamento de RCD 

em canteiros, e algumas normas técnicas foram elaboradas por Comitês Técnicos e 

publicadas pela ABNT em 2004.  

 

4.5.1 - NBR 15112/2004 

Essa é intitulada como: Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos – Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e 

operação. 

Essa norma trata: 

- Dos requisitos que são exigidos para o projeto, implantação e operação de 

Áreas de Transbordo e Triagem (ATT) dos resíduos volumosos e resíduos da Construção 

Civil e pontos de entrega de pequenos volumes, onde estes são equipamentos públicos de 

pequena dimensão (aproximadamente 400m
2
) designados para triagem dos resíduos de 

pequenos geradores; 

A Área de Transbordo e Triagem é um estabelecimento público ou privado 

designado para o recebimento de resíduos da Construção Civil e resíduos volumosos 

gerados e coletados por agentes privados, usado para triagem dos resíduos recebidos, 

eventual transformação e posterior remoção para destinação adequada (SINDUSCON-MG, 

2008). 

 

4.5.2 - NBR 15113/2004 

Essa é intitulada como: Resíduos sólidos da Construção Civil e resíduos 

inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

Essa norma trata: 

- Dos requisitos mínimos exigidos para projeto, implantação e operação de 

aterros de resíduos classe A da Construção Civil e de resíduos inertes; 

- Da separação visando o uso futuro na própria área. 
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4.5.3 - NBR 15114/2004 

Essa é intitulada como: Resíduos sólidos da Construção Civil – Áreas de 

reciclagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

Essa norma trata: 

- Dos requisitos mínimos que são exigidos para projeto, implantação e 

operação de áreas de reciclagem de resíduos sólidos de classe A da Construção Civil. 

- Da área destinada para o recebimento e transformação de resíduos classe A 

da Construção Civil, que foram triados, para produção de agregados reciclados; 

- Da reciclagem de materiais triados para a produção de agregados com 

características para a aplicação em obras de infraestrutura e edificações, sem 

comprometimento das questões ambientais dessas instalações, das condições de trabalho 

dos operadores e também da qualidade de vida das populações vizinhas. 

 

4.5.4 - NBR 15115/2004 

Essa é intitulada como: Agregados reciclados de resíduos sólidos da 

Construção Civil – Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos. 

Essa norma trata: 

- Dos critérios para execução de camadas de reforço do subleito, sub-base e 

base de pavimentos, camada de revestimento primário, com agregado reciclado em obras 

de pavimentação. 

 

4.5.5 - NBR 15116/2004 

Essa é intitulada como: Agregados reciclados de resíduos sólidos da 

Construção Civil – Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 

estrutural – Requisitos. 

 

Essa norma trata: 

- Dos requisitos para o uso de agregados reciclados de resíduos sólidos da 

Construção Civil. 

- Dos agregados reciclados destinados a obras de pavimentação viária 

(camadas de reforço de subleito, sub-base e base de pavimentação ou revestimento 

primário de vias não pavimentadas) e a preparação de concreto sem função estrutural. 
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4.6 - FERRAMENTAS PARA SUSTENTABILIDADE 

Nos últimos anos em Portugal a sustentabilidade tem sido objeto de estudos 

no que diz respeito à qualidade, segurança e a tecnologias que permitem reduzir o uso de 

recursos naturais e energéticos e redução da produção de resíduos. Em particular essas 

ferramentas para sustentabilidade, visa introduzir métodos para demolição e desenvolver 

soluções de construção que possibilitem a aplicação prática de demolição de modo que  

viabilize a construção usando materiais de baixo impacto ambiental. A demolição 

cuidadosamente realizada e de forma organizada permite a reutilização e reciclagem de 

materiais, isso surge em decorrência das preocupações ambientais e do crescimento das 

demolições. Os materiais que seriam tratados como resíduos sem valor, e removidos para 

locais sem autorização ambiental, com uma demolição organizada podem ser valorizados e 

reutilizados dentro da cadeia produtiva da Construção Civil (COUTO, COUTO E 

TEIXEIRA, 2006). 

 

4.6.1 - Demolição na Construção Civil 

Demolição é a fase de inutilização do produto edifício através de um 

processo de desmonte (DEGANI e CARDOSO, 2002). 

A demolição feita sem um critério, ou seja, de forma desorganizada o que 

com isso, produz grande quantidade de resíduos, e como resultado um aumento do volume 

de materiais destinados a aterro. Para evitar o envio para aterro, opta-se pela desconstrução 

no lugar da tradicional demolição (COUTO, COUTO E TEIXEIRA, 2006).  

A demolição seletiva é a remoção ou desmontagem de uma série de 

componentes para sua posterior reutilização, como por exemplo, telhas, vidros, caixilhos, 

entre outros, na sequencia da demolição as fase de desmontagem os materiais como a 

remoção da alvenaria são separados, para depois serem demolidos e na sequencia 

transportados para reciclagem da estrutura de concreto (ÂNGULO et al., 2002). 

A necessidade de se encontrar métodos modernos de demolição que sejam 

rápidos e eficientes passou a ser uma complementação indispensável à indústria da 

Construção Civil. Pode ser considerada como origem a substituição de lajes ou vigas, 

desmantelamento de estruturas ou peças estruturais para criação de espaços livres, 

demolição para desafogar a malha urbana e para construção de obras mais modernas. A 

demolição à medida que o tempo passa, vai dando origem a serviços específicos e 

especializados chamados de indústria da desconstrução (BALDASSO, 2006). 
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O quadro 10 mostra os tipos de demolição e suas vantagens e desvantagens. 

Quadro 10 – Tipos de demolição, suas vantagens e desvantagens. 

Demolição Descrição Vantagem  Desvantagem  

Simples 

É um processo rudimentar devido sua 

simplicidade, porque exige esforço 

por parte do operário. As ferramentas 

usadas são uma alavanca manual, o 

martelo, o cinzel e a marreta.  

Pode ser realizada de 

forma mais controlada. 

Processo moroso de baixo 

rendimento;  

Maior probabilidade de risco 

de acidentes de trabalho; 

Realizado em pequenas 

demolições. 

Mecânica 

com 

empurrador 

Através do uso de maquinas com uma 

lança e pá que empurram a alvenaria 

para provocar a queda. 

Rapidez na demolição 

da obra. 

Para executar os trabalhos é 

necessário acentuada 

distância de segurança; 

Não é possível controlar 

com exatidão a direção da 

queda dos materiais 

oriundos dos desmontes; 

Não recomendado para 

alturas superiores a 7m. 

Mecânica por 

colapso 

planejado 

Consiste na remoção de peças 

importantes da estrutura, provocando 

colapso parcial ou por seções. 

Relativa segurança do 

trabalhador, porque a 

demolição é planejada. 

Somente é possível em 

construção isolada e terreno 

nivelado. 

Mecânica 

com bola de 

demolição 

Sistema mais antigo, composto por 

uma bola de aço (500 a 5.000Kg) 

pendurada por uma corrente a um 

guindaste que realiza movimentos 

pendulares, queda livre ou de cima 

para baixo. Aplicada em 

desmantelamento total. Os pisos 

devem ser demolidos antes da 

demolição das paredes. Deve ser feita 

andar por andar e é necessário um 

raio de ação de 6m livres 

aproximadamente. 

Aumento da produção 

de obra a ser demolida. 

Não recomendado para 

alturas superiores a 30m; 

Alta produção de ruído, 

poeiras, e vibrações; 

Processo não controlado; 

Utilizado somente em 

trabalhos de grande extensão 

devido o alto custo de 

transporte do maquinário 

pesado. 

Mecânica 

com uso de 

cabos 

puxadores 

Demolição através do uso de carga 

em cabos de cordoalhas fixados nas 

extremidades da estrutura a ser 

demolida e a tensão de tração será 

aplicada lentamente; 

O diâmetro dos cabos deve ser 

superior a 12 mm; 

Os cabos devem ser inspecionados 

pelo menos duas vezes por dia; 

Durante a aplicação da carga não 

pode haver nenhuma pessoa entre o 

guincho e a estrutura a ser puxada, 

aproximadamente a ¾ da distancia 

para cada lado do cabo. 

 

 

Segurança do trabalhador; 

Maior fiscalização nas 

inspeções dos cabos. 

Por 

explosivos 

É necessário para uma análise do tipo 

de estrutura e a localização; 

Não recomendado em locais com 

grande densidade populacional, 

imediações de hospitais, perto de 

centros de informática. 

Rápido, prático, 

ecológico e econômico; 

Controlado; 

Permite redução dos 

custos de demolição e 

efeitos ambientais. 

Poeira, riscos a vizinhança 

com estilhaços, transporte, 

armazenagem, necessidade 

de um Engenheiro 

responsável pela demolição. 

 

Fonte: Baldasso, 2006. Desenvolvido pelo próprio autor 
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4.6.2 - Desconstrução ou Demolição Seletiva na Construção Civil 

A desconstrução é uma série ações de desmantelamento ou desmontagem de 

uma construção onde através dela é possível a recuperação e aproveitamento de diversos 

materiais, cuja finalidade é de reincorporá-los a outras novas construções. Esse conceito 

surgiu por causa do crescimento na demolição de edifícios e do crescimento das 

preocupações ambientais. Com a desconstrução, a reutilização e a valorização de materiais 

é possível proporcionar a redução na produção de resíduos sendo que antes esse assunto 

era um tema discutido de forma diferente onde os resíduos não tinham valor e geravam 

custos desnecessários à obra (BRAYNER, FILHO E DE FREITAS, 2009).  

De acordo com o SINDUSCON-MG (2008), demolição seletiva é o 

processo de desmontagem de uma construção que visa aproveitar ou reutilizar ao máximo 

os materiais e componentes evitando com isso a geração de resíduos que é uma 

característica do processo de demolição usual. Os materiais gerados pela demolição 

seletiva podem ser usados ou recondicionados como bens de valor. 

No Brasil em virtude da necessidade de se criar espaço urbano para as 

cidades nasce à necessidade de se encontrar métodos de demolição, rápidos e eficientes. A 

palavra demolição dá espaço para a palavra desconstrução que significa desmontagem 

planejada e organizada de edificações (BALDASSO, 2006). 

No processo de desconstrução, há mais participantes diferentes interferindo 

do que no processo de demolição atual. As medidas de desmantelamento são mais 

complicadas, o processo é mais parecido com o de uma construção do que com o de uma 

demolição tradicional. Todavia as medidas devem ser para a segurança das pessoas tanto 

individual quanto coletiva e segurança com o Meio Ambiente. O pré-requisito da 

desconstrução é a redução do impacto ambiental, através da redução dos volumes de 

resíduos inertes obtidos no desmantelamento da obra (BRAYNER, FILHO E DE 

FREITAS, 2009, apud GENERALITAT DE CATALUNYA, 1995). 

Os processos de desconstrução são vistos como uma forma interessante para 

redução de resíduos, há uma falha no entendimento e aceitação em geral, e para que isso 

aconteça, é necessário regulamentação ambiental, desenvolvimento e implementação de 

técnicas de desconstrução para ampliar o conhecimento e sensibilizar sobre a importância 

da desconstrução como uma atividade da construção, principalmente pelos projetistas, 

empreiteiros e donos das obras (COUTO, COUTO E TEIXEIRA, 2006, apud CHUNLU 

LIU E SUNG KIN PUN, 2003). 
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A primeira etapa da obra a ser considerada deverá ser a demolição seletiva, 

assim estará atendendo aos objetivos propostos PGRCC que incluem a redução e a geração 

de resíduos, reutilização dos materiais e componentes construtivos e a destinação dos 

resíduos de demolição, visando reciclar, agregar valor e garantir sua reintrodução na cadeia 

produtiva da construção (SINDUSCON-MG, 2008). 

No Brasil as atividades de desconstrução são praticamente inexistentes, por 

causa da falta de estudos sobre o assunto e de normas reguladoras. As atividades de 

demolição geram grandes quantidades de RCD. Existem algumas empresas brasileiras que 

fazem o reaproveitamento dos desperdícios gerados pelas demolições, reciclando e 

reaproveitando nos seus canteiros de obras, mas os reaproveitamentos não são estruturais, 

apenas para produção de blocos de concreto (BRAYNER, FILHO E DE FREITAS, 2009).   

A decisão de desconstruir está ligada ao retorno esperado do investimento 

aliado a preservação do Meio Ambiente e principalmente a segurança do trabalhador 

envolvido na desconstrução (BALDASSO, 2006). 

Uma via, uma oportunidade para sustentabilidade na Construção Civil é a 

união entre a desconstrução e a reforma, porém devido à falta de uma metodologia de 

demolição e aproveitamento, acaba levando muitos materiais aos aterros ao invés de terem 

sido reutilizados. O ganho ambiental da desconstrução é a possibilidade de valorização de 

resíduos. A figura 3 representa à possibilidade da reutilização de materiais, da reciclagem 

de materiais, da inovação de tecnologia, da sustentabilidade na construção com o 

surgimento de um mercado de materiais usado e isso acaba trazendo benefícios 

econômicos e ambientais (COUTO, COUTO e TEIXIRA, 2006).  

De acordo com o SINDUSCON-MG (2008), todas as construções 

apresentam um potencial para demolição seletiva ou desconstrução, principalmente as que 

apresentam estruturas de madeira, metálica, elementos pré-moldados, acabamentos com 

materiais nobres (granitos, pedras entre outros.), vidros temperados, elementos metálicos, 

peças arquiteturais, dentre outros. 

A não opção pela desconstrução gera um amontoado de resíduos que torna o 

reaproveitamento impraticável (COUTO, COUTO e TEIXEIRA, 2006). A desconstrução é 

um processo de desmontagem gradativa e seletiva, e são empregados vários métodos e 

técnicas de maneira coordenada e complementar que depende de cada caso tratado. Para 

cada caso é necessário definir o modelo ótimo de desconstrução a ser desenvolvido para 

satisfazer, as exigências ambientais e econômicas (BRAYNER, FILHO E DE FREITAS, 

2009). 
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Figura 3 – Hierarquia da gestão de resíduos 

Fonte: Couto, Couto e Teixeira (2006) 

 

A proposta para qualquer modelo é um alto valor de aproveitamento dos 

materiais e dos elementos da construção que se tem a intenção de desmontar, junto com a 

viabilidade econômica do processo. A satisfação desses critérios reduzirá o impacto no 

meio-ambiente provocado pela demolição de uma construção (CRAMPTON, 2000). 

A realidade de uma demolição de um edifício sem procedimento de 

separação (que possibilite a recuperação de resíduos) pode ser visto na Figura 4. 

 

Figura 4 – Demolição sem procedimento de separação 

Fonte: Couto, Couto e Teixeira (2006)  

A construção sustentável precisa estar presente em todas as fases de vida de 

um estabelecimento, a começar pela sua concepção até sua requalificação, desconstrução 
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ou demolição, para isso é necessário um detalhamento do que pode ser feito e os impactos 

ambientais em cada fase da obra (CORRÊA, 2009). 

Desconstruir requer conhecimentos técnicos e também pode servir de 

incentivo à criação de um novo mercado de materiais reutilizáveis ou a sua reciclagem. 

Devido o grau de degradação de um prédio são feitas reformas, mas normalmente os 

materiais não são reaproveitados, para que isso ocorra é sugerido a implementação de 

técnicas de demolição seletiva. A reforma e a desconstrução se enquadram na 

sustentabilidade da construção, pois as duas visam à valorização dos recursos existentes 

nas obras. A desconstrução abre portas para a valorização e reutilização de materiais de 

Construção Civil que de alguma forma seriam tratados como resíduos sem qualquer valor, 

e removidos para locais de depósito que nem sempre são autorizados, com a valorização 

evita-se a transformação de produtos novos (COUTO, COUTO E TEIXEIRA, 2006). 

As empresas ao conhecerem as técnicas de desconstrução atendem as 

legislações CONAMA N
o
307 e a Lei 12.305. Um anteprojeto na fase de elaboração do 

projeto que trate de RCD realça a importância de atestar a implementação de um plano de 

gerenciamento de resíduos, que estime a quantidade de RCD que será gerado na obra 

durante sua execução, obrigando o registro e destino adequado indicando o caminho que 

deve ser seguido (COUTO, COUTO E TEIXEIRA, 2006). 

O Quadro 11 apresenta as vantagens e desvantagens de se adotar o processo 

de demolição seletiva ao invés da demolição comum. 

Quadro 11 – Vantagens e desvantagens da demolição seletiva 

Vantagens Desvantagens  

Redução de gestão de materiais perigosos. Aumento dos riscos de segurança do 

trabalhador. 

Redução de disposição final de RCD. Maior tempo na fase de desmonte. 

Ganhos econômicos com a reutilização do 

material. 

Necessidade de área de triagem e recuperação. 

Preservação de recursos naturais. Falta de normas para reutilização de materiais. 

Remoção de estruturas obsoletas. Falta de canais de distribuição do material 

recuperado. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-MG, 2008 
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5 - RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Devido uma gestão ruim dos RCD, de todo resíduo gerado no Brasil, a 

Construção Civil representa 50%, esses resíduos causam dificuldade na circulação de 

pessoas e automóveis, degradação da paisagem entre outros problemas para sociedade. É 

comum encontrar pelas ruas esses resíduos. Sua gestão deve começar pelo canteiro de 

obras, procurando evitar o desperdício e a reutilização dessas sobras na própria obra, com 

uma classificação e separação correta do resíduo gerado para depois ser feito o 

beneficiamento e a reciclagem (DE SOUZA, et al. 2010). 

A geração de RCD cresceu nas cidades a partir de meados da década de 90. 

Os principais responsáveis pela geração de volumes significativos são: executores de 

reformas, ampliações e demolições (atividade raramente formalizada com a aprovação de 

plantas e solicitação de alvarás); construtores de novas edificações térreas ou de 

pavimentos (atividades quase sempre formalizadas); construtores de novas residências de 

maior porte, normalmente são formalizados, com relação às pequenas residências de 

periferia, quase sempre informais (PINTO E GONZALES, 2005).  

O gráfico 3 informa a média de resíduos RCD gerada em alguns municípios 

brasileiros. 

 

 

Gráfico 3 - Origem do RCD em algumas cidades brasileiras (% da massa total) 

Fonte: Pinto e Gonzales, 2005 

A geração dos resíduos da construção é complicada e se concentra cerca de 

70% do resíduo gerado no pequeno gerador, e 30 % são da construção formal e em sua 

maioria são coletados pelos serviços de limpeza urbana (SINDUSCON-SP, 2012).  
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A tabela 3 mostra a estimativa levantada pela ABRELPE (2012) onde cada 

habitante gera 686 gramas por dia de RCD, totalizando 112.248 toneladas t/dia. 

 

Tabela 3 – Quantidade total de RCD Coletados pelos municípios no Brasil 

 

Fonte: Pesquisas ABRELPE 2012 

Para os municípios gerenciarem os RCD tanto os pequenos quanto os 

grandes geradores devem ser disciplinados implantando equipamentos para a triagem, 

reciclagem, armazenamento e para o uso futuro em aterros de resíduos de construção 

classificados como classe A. Estes equipamentos, públicos ou privados, transformam o 

resíduo em matéria prima e geram emprego e renda, permitindo a criação de uma nova 

cadeia produtiva, porém com uma gestão inadequada representa um grande desperdício 

econômico, uma vez que em muitos casos os materiais são passíveis de reciclagem ou 

reaproveitamento caso não seja dado o correto gerenciamento podem se tornar parte deste 

problema (SINDUSCON-SP, 2012). 

Uma das alternativas que traz benefícios ao Meio Ambiente é a 

transformação de RCD em agregado reciclado, pois pode proporcionar uma redução de 

75% nos custos de descarte desses resíduos nos aterros sanitários. O aumento da vida útil 

dos aterros pode ocorrer através da redução do volume de RCD. Ainda que os RCD 

possam parecer um problema, eles podem ser vistos ao mesmo tempo como uma fonte que 

gera materiais e podem ser de utilidade para a Construção Civil, porque em várias 

aplicações onde o resíduo é reaproveitado, é possível alcançar desempenhos parecidos com 

os produtos não reciclados (BAGNATI, CARDOSO E SCHENINI, 2004). 

A problemática é que os resíduos sólidos gerados pela sociedade urbana se 

tornaram uma problemática de difícil solução para os governos e municípios. Os RCD são 

jogados em terrenos baldios, beiras de estradas, em lixões e aterros, devido à falta de 

gerenciamento acabam saturando a capacidade do local. Quando os infratores não são 

identificados, se torna um problema de limpeza publica, pois os custos de remoção são 

assumidos pelas prefeituras. Pelo ponto de vista econômico, ambiental e social e 

sustentável, a reciclagem de RCD passa a ser uma solução para resolver esse problema. O 

sucesso na reciclagem depende das características de cada região e dessa forma sob a ótica 
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do desenvolvimento sustentável, uma área de investigação são as cidades sustentáveis que 

vem sendo tratadas suas administrações urbanas visando diminuir os impactos ambientais. 

A questão ambiental dos RCD tem sido discutida pela sociedade, pelo poder público, pelas 

entidades de classe e organizações ligadas ao Meio Ambiente (DE SOUZA, et al. 2010). 

A Construção Civil do estado de Goiânia continua crescendo, e traz um 

problema grave de disposição final do RCD. Após a publicação da resolução CONAMA 

Nº307, o aterro sanitário municipal não pode mais receber os resíduos oriundos das 

construções, os resíduos não poderão ser depositados em áreas de bota-fora ou aterros 

sanitários (DE SOUZA, et al. 2010). 

Entre os anos 60, 70 e 80 algumas empresas trabalharam com demolição no 

chamado Rio antigo, seguiram preceitos e sugestões sobre desconstrução, apesar de não 

conhecerem estudos realizados no International Union of Laboratories and Expects in 

Construction Materials, Systems and Structures (RILEM). A Rio Novo Demolições 

LTDA, conseguiu desenvolver uma mão de obra com capacidade de enxergar as 

possibilidades de aproveitamento de materiais de uma demolição, telhas, madeiramento de 

telhado, portas, janelas, assoalhos, acabamentos e até cerâmicas antigas e tijolos, inclusive 

pedras de cantaria foram aproveitadas integralmente com essa mão de obra que formou 

uma escola única de reciclagem no Brasil. Os valores cobrados pelos serviços por estas 

empresas eram pequenos para o serviço, porém a principal fonte de renda era oriunda da 

venda dessas peças retiradas das casas que foram demolidas. No Rio de Janeiro, neste 

período, grande parte do material demolido foi reutilizado em outras novas construções. Na 

década de 90, o perfil das demolições começou a mudar, pois as demolições deixaram de 

interessar a estas demolidoras, pois novas empresas começaram a entrar neste mercado 

utilizando mecanização, com maior velocidade de demolição e prazos bem menores, 

demolindo fábricas como a Brahma na Tijuca, a Ypiranga em São Cristóvão, e a Souza 

Cruz na Muda. Com a nova maneira de demolir, o RCD se tornou mais heterogêneo, o que 

provocou uma redução no potencial de reaproveitamento e ao mesmo tempo um aumento 

do volume a ser descartado (AFFONSO, 2005). 
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5.1 - Características dos RCD 

Segundo o SINDUSCON-MG (2008) as definições de agregado reciclado, 

bica corrida e rachão, são: 

O agregado reciclado é classificado como um material Classe A e é um 

material granular originado pelo beneficiamento de Resíduo da Construção Civil de 

natureza mineral (concreto, argamassa, produtos cerâmicos e outros), suas características 

técnicas são adequadas para aplicação em obras de edificação ou infraestrutura de acordo 

com as especificações da norma brasileira NBR 15.116/2004” da (ABNT). 

A Bica corrida é um material derivado da britagem de resíduos classe A e 

não recebem separação dos tipos de materiais, podendo ser encontrados resíduos de 

concreto, cerâmica vermelha, pedra, argamassas e terra, com diversas granulometrias.   

O Rachão é um material com dimensão máxima e de característica inferior a 

150mm, isento de impurezas, proveniente da reciclagem de concretos e blocos de concreto 

da Construção Civil.  

Ainda de acordo com SINDUSCON-MG (2008) serão apresentados à forma 

de segregar e a coleta seletiva, reutilização e reciclagem, acondicionamento e 

armazenamento, transporte externo e transporte interno e a destinação dos resíduos 

classificados em Classe A, Classe B, Classe C e Classe D. 

 

5.1.1 - Resíduos Classe A 

São materiais oriundos de produtos à base de cimento Portland e produtos à 

base de cerâmica. Os produtos à base de cimento Portland são materiais como concreto e 

argamassa sem impurezas e depois de beneficiados são usados na preparação de argamassa 

e concretos não estruturais; os produtos à base de cerâmica se admite a presença de 

concreto e argamassa, sem impurezas, são usados em base e sub-base de pavimentação, 

drenos, e para preenchimento de valas. 

A segregação deverá ser feita logo após a geração do resíduo, podendo ser 

feitas pilhas próximas dos locais onde foram gerados os resíduos, tomando o cuidado de 

separar blocos de concreto dos blocos cerâmicos. 
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O quadro 12 apresenta as principais características de tratamento quanto à 

segregação e coleta seletiva, reutilização, reciclagem, acondicionamento, armazenamento, 

transporte externo e interno e a destinação dos resíduos Classe A.  

Quadro 12 – Características de tratamento dos resíduos Classe A 

Resíduo  Contaminante  
Coleta seletiva e 

segregação 

 

- Seguir as recomendações nas embalagens, folders ou catálogos; 

- Descarregar, armazenar e movimentar com cuidado, para evitar quebras; 

- Utilizar carrinho próprio para transporte; 

- Utilizar carrinho paleteiro ou grua quando paletizados; 

- Para evitar contaminações os resíduos devem ser segregados e classificados. 

Reutilização e 

reciclagem dos 

resíduos 

 

- Delimitar uma área onde possam ser depositados os resíduos e os recortes das 

peças e propiciar seu aproveitamento futuro; 

- Utilizar os recortes para solucionar detalhes construtivos que necessitem de 

peças de menores dimensões. 
Acondicionamento 

e Armazenamento 

 

- O acondicionamento inicial em pilhas próximas aos locais de geração, nos 

pavimentos, e observar os procedimentos de segregação; 

- O armazenamento final em caçambas identificadas para cada tipo de resíduo à: 

base de concreto e argamassa, base de produtos cerâmicos; 

- Quando impossível à segregação dos resíduos à base de concreto e argamassa 

dos resíduos predominantemente cerâmicos vermelhos, ambos deverão ser 

colocados em caçambas isentas de contaminantes para encaminhamento às Usinas 

de Reciclagem. 

Transporte 

interno  

- Utilizar carrinhos e condutor de entulho para deslocamento horizontal, elevador 

de carga ou grua para transporte vertical. 

Transporte 

externo  

 

- Deverá ser feito por caminhão com equipamento poliguindaste ou caminhão com 

caçamba basculante, trafegar com carga rasa, com altura limitada à borda da 

caçamba do veículo e ser dotado de cobertura ou sistemas de proteção que 

impeçam o derramamento dos resíduos nas vias ou logradouros públicos. 

Obs.: Os geradores de resíduos são os responsáveis pela destinação adequada, e 

devem ser criteriosos ao escolherem a empresa para transportar seus resíduos. 

Destinação  

 

- Deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados 

a áreas de aterros de resíduos da construção civil, onde deverão ser dispostos de 

modo a permitir sua posterior reciclagem ou a futura utilização para outros fins, 

da área aterrada. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-MG, 2008. 

O quadro 13 apresenta os tipos de contaminantes de acordo com os resíduos. 

Quadro 13 – Contaminação de resíduos 

Resíduo  Contaminante  
À base de cimento 

Portland (concreto, 

argamassa e outros) 

Amianto, gesso, matéria orgânica; 

Materiais recicláveis: plástico, papel, papelão, metais, vidros, madeiras; 

Recipientes de tinta e outros recipientes; 

Terra; 

Resíduos à base de cerâmica vermelha; 

Outros que não são oriundos do cimento Portland. 

À base de cerâmica Amianto, gesso, matéria orgânica; 

Materiais recicláveis: plástico, papel, papelão, metais, vidros, madeiras; 

Recipientes de tinta e outros recipientes; 

Terra; 

Resíduos à base de cerâmica vermelha; 

Outros que não são oriundos de cerâmica vermelha ou de cimento Portland. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-MG, 2008. 
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O quadro 14 apresenta os materiais produzidos pelas Usinas de Reciclagem 

da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e 

suas principais características e usos. Os produtos são gerados através do processo de 

reciclagem de resíduos da construção, e são comercializados nas próprias usinas. 

Quadro 14 - Materiais produzidos pelas usinas de reciclagem da SLU 

 

Fonte: SINDUSCON-MG, 2008 

 

5.1.2 - Resíduos Classe B 

São produtos tais como plástico, papel, papelão, metais, vidros, madeira, e 

outros que podem ser reciclados. 

 

5.1.2.1 - Madeira 

Na Construção Civil, a madeira é usada como: fôrmas para concreto, 

andaimes e escoramentos de modo temporário. É usada também nas estruturas de 

cobertura, nas esquadrias (portas e janelas), nos forros e pisos de modo definitivo. 

Podemos encontrar resíduos de madeira contaminados por metais (pregos, arame e outros) 

ou por argamassa, concreto e produtos químicos. De acordo com a contaminação será 

designada a sua destinação. As empresas cimenteiras poderão co-processar as madeiras 

resinadas ou tratadas por autoclave, desde que se respeitem a legislação pertinente. 

No quadro 15 pode ser visto as principais características de tratamento 

quanto à segregação e coleta seletiva, reutilização, reciclagem, acondicionamento, 
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armazenamento, transporte externo e interno e a destinação dos resíduos de madeira 

classificados como Classe B.  

 

Quadro 15 – Características de tratamento dos resíduos de Madeira - Classe B 

Resíduo  Contaminante  
Coleta seletiva e 

segregação 

 

- Elaborar um plano ou projeto que vise à reutilização do material e o 

aproveitamento das sobras em outros locais; 

- Planejar a montagem e desmontagem das formas sem danifica-las, utilizando-se 

menos pregos e mais encaixes; 

- Garantir que a madeira adquirida seja de boa qualidade a fim de suportar os 

esforços;  

- Adquirir madeira de empresas que possam comprovar a sua origem, através de 

certificação legal ou de um plano de manejo aprovado pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente (IBAMA); 

Obs.: Para que a madeira seja co-processada em fornos de fabricas de cimento é 

necessário o rastreamento legal. 

- Adquirir as fôrmas de empresas especializadas, que se responsabilizem em 

receber o material usado de volta, onde a possibilidade de reaproveitamento da 

madeira em outras obras é maior; 

- As madeiras que contém pregos deverão ser separadas das madeiras 

contaminadas com argamassa ou produtos químicos; 

- É recomendada a retirada dos pregos para facilitar a sua destinação. 

Reutilização e 

reciclagem dos 

resíduos 

 

- Verificar a possibilidade de reutilização mesmo que as peças tenham sido 

danificadas na desforma; 

- Utilizar as peça mais de uma vez, o que significa sobrevida e economia de 

dinheiro e matéria prima; 

- Reutilizar, o máximo possível, componentes e embalagens de madeira que 

chegam à obra; 

- Evitar que a madeira usada seja tratada com produtos químicos;  

- Evitar o uso desnecessário de pregos, para facilitar a desforma ou sua 

reciclagem; 

- As peças a serem reutilizadas deverão ser empilhadas o mais próximo possível 

dos locais de reaproveitamento; 

Obs.: Caso esse reaproveitamento não seja feito próximo ao local de geração, as 

peças deverão ser estocadas em pilhas sinalizadas nos pavimentos inferiores, 

preferencialmente no térreo ou subsolo; 

- Evitar perdas com cortes desnecessários. 

Acondicionamento 

e Armazenamento 

 

- Usar tambores na cor preta com identificação e com furos no fundo, dispostos 

nos pavimentos da obra, para o acondicionamento temporário de resíduos, 

conforme resolução Nº275 do CONAMA; 

-Ao atingir a sua capacidade máxima, os tambores são transportados em carrinhos 

ou guinchos até o térreo onde serão depositados em caçambas, adequadas para 

recebê-los. 

Transporte 

interno  

- Ao movimentar grandes volumes manualmente (em fardos) usar giricas ou 

carrinhos em elevador de carga ou grua; 

- Movimentar os pequenos volumes manualmente (dentro dos sacos de ráfia) ou 

em de elevador de carga ou grua, quando necessário. 

Transporte 

externo  

 

- Usar caminhões caçamba munidos de poliguindaste, ou caminhão com 

carroceria de madeira, respeitadas as condições de segurança para a acomodação 

da carga na carroceria do veículo.  

Obs.: Os geradores de resíduos são os responsáveis pela destinação adequada, e 

devem ser criteriosos ao escolherem a empresa para transportar os resíduos. 

Destinação  

 

- Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir sua utilização ou reciclagem 

futura. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-MG, 2008 
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5.1.2.2 - Metais 

Na Construção Civil há uma variedade grande de tipos de metais usados, 

tais como ferro, alumínio, cobre, chumbo, estanho, antimônio dentre outros, e também há 

diversas ligas como: aço carbono, aço cromo níquel, aço inoxidável, bronze, duralumínio, 

latão, entre outros. Por causa disso o valor comercial como resíduo para venda assim como 

sua reutilização na obra dependerão do tipo de material e também do seu acabamento 

superficial, que podem ser, por exemplo: barras de aço lisa com nervuras, tubos de aço 

galvanizado, eletrodutos de ferro, brocas, pregos, eletrodos, soldas, chapas pretas ou de aço 

inoxidável, perfis, tubos e chapas de cobre e alumínio anodizados, acessórios cromados de 

cozinhas e banheiros. Na compra de um tipo de material, é necessário solicitar as 

especificações técnicas do fabricante, para que possa permitir sua reciclagem ou venda da 

forma adequada. 

O quadro 16 mostra as principais características de tratamento quanto à 

segregação e coleta seletiva, reutilização, reciclagem, acondicionamento, armazenamento, 

transporte externo e interno e a destinação dos resíduos de metais classificados como 

Classe B.  

Quadro 16 – Características de tratamento dos resíduos de Metais - Classe B 

Resíduo  Contaminante  
Coleta seletiva e 

segregação 

 

- Planejar o uso racional dos metais a fim de reduzir a geração dos resíduos; 

- Vergalhões de aço comprar nas medidas definidas no projeto estrutural de 

empresas especializadas; 

- As sobras devem ser selecionadas por tipos, bitolas, acabamento e coletadas nos 

locais apropriados no canteiro. 

Reutilização e 

reciclagem dos 

resíduos 

 

Usar as sobras de vergalhões como esperas, estribos e outras peças de 

comprimento reduzido; 

- Pregos devem ser recolhidos na desforma e avaliar a possibilidade de desentortá-

los para reutilização; 

- Usar as sobras de fios e cabos elétricos em emendas e ligações de comprimento 

menor; 

- Usar outros metais onde for apropriado. 

Acondicionamento 

e Armazenamento 

 

- Pode ser feito o acondicionamento em bombonas identificadas na cor amarela 

conforme resolução Nº275 do CONAMA, sinalizadas e revestidas internamente 

por sacos de ráfia ou em fardos e por pavimento; 

- O acondicionamento dos vergalhões de aço pode ser feito no local de corte e a 

montagem das armaduras e o armazenamento em baias sinalizadas. 

Transporte 

interno  

- Pode ser feito por carrinhos e o transporte vertical por meio de elevador ou 

guincho. 

Transporte 

externo  

 

-Pode ser feito por caminhões, utilizando-se guindastes ou girafas para o 

carregamento. 

Obs.: Os geradores de resíduos são os responsáveis pela destinação adequada, e 

devem ser criteriosos ao escolherem a empresa para transportar os resíduos. 

Destinação  

 

- Os resíduos metálicos, também chamados de sucatas podem ser enviados as 

empresas, cooperativas e associações que os comercializam ou reciclam.  

- Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, e dispostos de modo a permitir sua utilização ou reciclagem futura. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-MG, 2008. 
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5.1.2.3 - Papelão e sacarias 

Os resíduos de sacarias e papelão gerados na obra podem ser sacarias em 

geral, sacos de cimentos e argamassa, embalagens de papel e papelão não contaminados. 

Não há uma tecnologia de reciclagem para as embalagens contaminadas, por isso, devem 

ser encaminhadas para aterros específicos ou para co-processamento. Embalagens sem 

contaminação podem ser encaminhadas para as diversas associações e empresas que 

trabalham com a reciclagem desses resíduos. 

No quadro 17 observam-se as principais características de tratamento quanto 

à segregação e coleta seletiva, reutilização, reciclagem, acondicionamento, 

armazenamento, transporte externo e interno e a destinação dos resíduos de papelão e 

sacarias classificados como Classe B.  

 

Quadro 17 – Características de tratamento dos resíduos de Papelão e sacarias - Classe B 

Resíduo  Contaminante  
Coleta seletiva e 

segregação 

 

-Ao ser gerado devem ser segregados, as sacarias contaminadas e o papel e 

papelão limpos; 

- Disponibilizar em tambores ou bombonas identificados na cor azul para papel e 

papelão, vermelho para plástico ou cinza para contaminados, conforme resolução 

Nº275 do CONAMA. 

Reutilização e 

reciclagem dos 

resíduos 

- O papel e papelão não contaminados devem ser protegidos das intempéries;  

- Sacos de cimento depois de umedecidos, poderão ser usados na vedação de 

frestas das formas de lajes e pés de pilares. 

Acondicionamento 

e Armazenamento 

 

- As sacarias contaminadas de papel e papelão não contaminados, devem ser 

separadas e acondicionadas temporariamente; 

- Usar bombonas revestidas internamente por sacos de ráfia, fardos ou bags, 

próximos aos locais de geração sinalizadas e identificadas na cor azul para papel e 

papelão, vermelho para plástico ou cinza para contaminados, conforme resolução 

Nº275 do CONAMA; 

- O armazenamento deve ser em local coberto e protegido contra umidade e 

mantidos em baias sinalizadas, bags ou fardos. 

Transporte 

interno  

- Pode ser feito por meio de elevador de carga ou grua, quando necessário. 

Transporte 

externo  

 

- Pode ser feito por caminhões ou outros veículos de carga; 

Obs.: Os geradores de resíduos são os responsáveis pela destinação adequada, e 

devem ser criteriosos ao escolherem a empresa para transportar os resíduos. 

Destinação  

 

- Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir sua utilização ou reciclagem 

futura. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-MG, 2008. 

 

A figura 5 mostra a Coopersoli, uma cooperativa de recicladores em 

Barreiro na região de Belo Horizonte. 
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Figura 5 – Cooperativa Coopersoli – Resíduos Classe B – Papelão e sacarias 

Fonte: SINDUSCON-MG, 2008. 

 

A figura 6 mostra um exemplo de coleta seletiva da Impacto Construções, 

que transforma as áreas de trabalho em ambientes limpos e organizados, onde a bombona 

azul é para resíduos de papel e papelão, a verde é para vidro, a vermelha é para plásticos. 

 

 

Figura 6 – Exemplo de coleta seletiva da Construtora Impacto 

Fonte: http://www.construtoraimpacto.com.br/noticia/coleta-seletiva-nas-obras-da-construtora-

impacto 

 

  

http://www.construtoraimpacto.com.br/noticia/coleta-seletiva-nas-obras-da-construtora-impacto
http://www.construtoraimpacto.com.br/noticia/coleta-seletiva-nas-obras-da-construtora-impacto
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A figura 7 mostra outro exemplo de coleta seletiva feita pela construtora 

Impacto Construções, onde estão usando um big bag para armazenar papel e papelão e 

mais duas baias destinadas à separação de material. 

 

 

Figura 7 – Exemplo de coleta seletiva da Construtora Impacto 

Fonte: http://www.construtoraimpacto.com.br/noticia/coleta-seletiva-nas-obras-da-construtora-

impacto 

http://www.construtoraimpacto.com.br/noticia/coleta-seletiva-nas-obras-da-construtora-impacto
http://www.construtoraimpacto.com.br/noticia/coleta-seletiva-nas-obras-da-construtora-impacto
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5.1.2.4 - Plástico 

Os plásticos não contaminados e gerados na Construção Civil são plásticos  

usados para embalar insumos, aparas de tubulações e quando esses resíduos estão isentos 

de contaminação, podem ser encaminhados para as diversas associações e empresas de 

reciclagem. 

No quadro 18 pode ser visto as principais características de tratamento 

quanto à segregação e coleta seletiva, reutilização, reciclagem, acondicionamento, 

armazenamento, transporte externo e interno e a destinação dos resíduos de plástico 

classificados como Classe B.  

Quadro 18 – Características de tratamento dos resíduos de Plástico - Classe B 

Resíduo  Contaminante  
Coleta seletiva e 

segregação 

 

- Segregar no momento de sua geração, em tambores ou bombonas sinalizadas e 

distribuídas na obra. Os tambores ou bombonas identificados na cor vermelha 

para plástico ou cinza para contaminados, conforme resolução Nº275 do 

CONAMA. 

Reutilização e 

reciclagem dos 

resíduos 

- A reutilização e reciclagem dos plásticos não contaminados na obra são 

inviáveis, e não se identifica sua utilização na obra; 

- Será viável enviar para empresas interessadas os resíduos de Classe B, desde que 

sejam segregados e protegidos das intempéries e armazenados de forma correta. 

Acondicionamento 

e Armazenamento 

 

- Podem ser acondicionados em bombonas vermelha e cinza para resíduos 

contaminado, revestidas internamente por sacos de ráfia e identificadas conforme 

resolução Nº275 do CONAMA, proximos dos locais de geração. 

Armazenar em baias sinalizadas ou bags. 

Transporte 

interno  

- A movimentação vertical de sacos, bags e fardos podem ser feita por elevador de 

carga ou grua. 

Transporte 

externo  

 

- Pode ser feito por caminhões ou outros veículos de carga.  

Obs.: Os geradores de resíduos são os responsáveis pela destinação adequada, e 

devem ser criteriosos ao escolherem a empresa para transportar os resíduos. 

Destinação  

 

- Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir sua utilização ou reciclagem 

futura. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-MG, 2008. 
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5.1.2.5 - Vidro 

O principal tipo de vidro usado na Construção Civil é o plano que é 

fabricado em chapas, seguido dos vidros translúcidos. 

. No quadro 19 pode ser visto as principais características de tratamento 

quanto à segregação e coleta seletiva, reutilização, reciclagem, acondicionamento, 

armazenamento, transporte externo e interno e a destinação dos resíduos de vidro 

classificados como Classe B.  

Quadro 19 – Características de tratamento dos resíduos de Vidro - Classe B 

Resíduo  Contaminante  
Coleta seletiva e 

segregação 

 

- Normalmente os construtores contratam uma empresa que fornece e instala ao 

mesmo tempo, e para reduzir os resíduos esta por sua vez procura elaborar um 

plano de corte da chapa de vidro para conseguir obter o maior aproveitamento. 

Reutilização e 

reciclagem dos 

resíduos 

- Quando houver pequenas quebras podem ser reaproveitadas as chapas em 

instalações menores; 

- O fornecedor deverá realizar a coleta seletiva e deverá se responsabilizar pela 

correta destinação, mas para isso o contratante precisará incluir no contrato ou 

pedido, pois terão melhores condições e viabilidade para destinação adequada. 

Acondicionamento 

e Armazenamento 

 

- O armazenamento deverá ser feito em bombonas ou caixotes de madeira 

resistentes para que não sejam perfuradas pelas pontas dos cacos de vidro e 

identificadas na cor verde de acordo com a resolução Nº275 do CONAMA; 

- Fazer a destinação quando os volumes atingirem a borda, de modo que sejam 

evitados acidentes. 

Transporte 

interno  

- O manuseio deverá ser feito por profissional qualificado que sempre deverá estar 

protegido com os equipamentos de segurança adequados; 

- A movimentação deverá ser feita por carrinhos ou giricas preparadas para esse 

tipo de resíduo. 

Transporte 

externo  

 

- O manuseio deverá ser feito por profissional qualificado e sempre deverá estar 

protegido com os equipamentos de segurança adequados; 

- A movimentação deverá ser feita por carrinhos ou giricas preparadas para esse 

tipo de resíduo. 

Destinação  

 

- Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir sua utilização ou reciclagem 

futura. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-MG, 2008. 

 

5.1.3 - Resíduos Classe C 

O gesso é um resíduo muito usado na Construção Civil classificado como 

classe C, mas de difícil reciclagem. 
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5.1.3.1 Gesso 

De acordo com a resolução CONAMA Nº307, os resíduos de gesso são 

classificados como classe C, por serem resíduos que não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações que sejam viáveis economicamente e que permitam a sua reciclagem ou 

recuperação. Esses resíduos são oriundos de chapas de gesso Drywall, da aplicação em 

revestimento interno e sobras de placas pré-moldadas em sancas e molduras. 

. O quadro 20 pode ser visto as principais características de tratamento de 

gesso quanto à segregação e coleta seletiva, reutilização, reciclagem, acondicionamento, 

armazenamento, transporte externo e interno e a destinação dos resíduos de gesso 

classificados como Classe C.  

Quadro 20 – Características de tratamento dos resíduos de Gesso - Classe C 

Resíduo  Contaminante  
Coleta seletiva e 

segregação 

 

Cuidados preliminares 

- Estocar os sacos de gesso em local seco, sobre paletes de madeira; 

- Para reduzir a perda da chapa de gesso Drywall adequar o corte ao pé direito 

(altura da parede) e/ou da modulação do forro; 

- Preparar o gesso usado para revestimento de acordo com a necessidade, ou seja, 

considerar a área a ser trabalhada e a capacidade de aplicação em função do tempo 

disponível. Proceder da mesma forma na produção das placas de gesso, sancas ou 

molduras; 

- Treinar a mão de obra a fim de reduzir a perda, pois grande parte desta perda 

ocorre por causa da velocidade de endurecimento do gesso juntamente com a 

aplicação manual com mão de obra desqualificada; 

- Segregar o gesso adequadamente, pois de acordo com a resolução CONAMA 

Nº307 os resíduos classe A não devem ser contaminados por esse resíduo, “a 

presença de gesso em agregados reciclados pode causar problemas de tempo de 

pega e expansibilidade dos produtos à base de cimento”. 

Reutilização e 

reciclagem dos 

resíduos 

- Minimizar a perda, procurando preparar o volume de massa de acordo com a 

necessidade; 

- Para evitar a possibilidade de contaminação da área que está sendo aplicado o 

gesso não deve ser reaplicado quando a massa cair no chão. Nesses casos o 

resíduo pode ser usado para o primeiro preenchimento da alvenaria que será 

revestida ou destinar ao co-processamento às indústrias de cimento. 

Acondicionamento 

e Armazenamento 

 

- No momento que foi gerado, devem ser acondicionados em pilhas próximas aos 

locais de geração nos respectivos pavimentos; 

- Armazenamento final deverá ser feito em caçambas identificadas, para evitar a 

contaminação dos resíduos Classe A e outros.  

Transporte 

interno  

- Podem ser movimentados horizontalmente em carrinhos ou giricas e 

verticalmente em elevador de carga ou grua. 

Transporte 

externo  

 

- A carga deve sempre estar coberta com lona, podendo o transporte ser feito por 

caminhão com equipamento poliguindaste ou caminhão com caçamba basculante. 

Obs.: Os geradores de resíduos são os responsáveis pela destinação adequada, e 

devem ser criteriosos ao escolherem a empresa para transportar os resíduos. 

Destinação  

 

- Deverão ser armazenados, transportados e receber destinação adequada, em 

conformidade com as normas técnicas. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-MG, 2008. 
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O quando 21 mostra a forma adequada de segregação de Drywall, gesso 

para revestimento e placas pré-moldadas de gesso. 

Quadro 21 – Segregação dos resíduos de gesso 

Origem do resíduo Segregação  
Chapas de gesso (Drywall) Delimitar uma área exclusiva para deposição dos resíduos em 

locais cobertos.  

Deve-se evitar qualquer tipo de contaminação, principalmente por 

metais. 

Gesso para revestimento O gesso não aproveitado não deve ser depositado nas mesmas 

pilhas dos resíduos classe A.  

Deve haver um local específico para o acondicionamento e 

armazenamento deste resíduo em locais cobertos.  

Deve-se evitar qualquer tipo de contaminação, principalmente por 

metais. 

Placas pré-moldadas de 

gesso 

Delimitar uma área exclusiva para deposição dos resíduos em 

locais cobertos.  

Deve evitar qualquer tipo de contaminação, principalmente por 

metais. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-MG, 2008. 

 

5.1.4 - Resíduos Classe D 

De acordo com a resolução CONAMA Nº307, os resíduos classificados 

como classe D, são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: 

tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, 

reformas ou reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.  

 

5.1.4.1 - Amianto 

Em 2004 a Resolução CONAMA Nº348 modificou a Resolução CONAMA 

Nº307 e passou a classificar os resíduos de amianto como classe D, que por sua vez devem 

ser destinados como resíduos perigosos (classe I – NBR 10.004/2004). 

. No quadro 22 pode ser visto as principais características de tratamento 

quanto à segregação e coleta seletiva, reutilização, reciclagem, acondicionamento, 

armazenamento, transporte externo e interno e a destinação dos resíduos de amianto 

classificados como Classe D.  
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Quadro 22 – Características de tratamento dos resíduos de Amianto - Classe D 

Resíduo  Contaminante  
Coleta seletiva e 

segregação 

- A segregação deverá ocorrer logo após ser gerado, para evitar a contaminação de 

outros. 

Reutilização e 

reciclagem dos 

resíduos 

- As telhas devem ser programadas a remoção evitando quebras, para que seja 

possível seu reuso. 

Acondicionamento 

e Armazenamento 

- Deve ser manuseado observando os cuidados indicados pelo fabricante.  

- Ao ser gerado, o resíduo deverá ser imediatamente transportado para o local de 

armazenamento em baias sinalizadas e identificadas na cor laranja, de acordo com 

a resolução Nº275 do CONAMA.  

Transporte 

interno  

- Podem movimentados horizontalmente em carrinhos ou giricas e verticalmente 

em elevador de carga ou grua. 

Transporte 

externo  

- Deve ser feito por transportadoras especializadas e licenciadas para o transporte 

de resíduos perigosos (classe I – Resolução NBR 10.004/2004). 

Destinação  - Deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e receber destinação 

adequada, em conformidade com a legislação e as normas técnicas específicas. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-MG, 2008. 

 

5.1.4.1 - Produtos químicos e impermeabilizantes (restos de material e embalagens) 

Esses resíduos são classificados como resíduos perigosos de acordo com a 

NBR 10.004/200, por causa das substâncias tóxicas presentes em sua composição. 

No quadro 23 pode ser visto as principais características de tratamento 

quanto à segregação e coleta seletiva, reutilização, reciclagem, acondicionamento, 

armazenamento, transporte externo e interno e a destinação dos resíduos de produtos 

químicos e impermeabilizantes (restos de material e embalagens), classificados como 

Classe D.  
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Quadro 23 – Características de tratamento dos resíduos de Produtos químicos e impermeabilizantes 

- Classe D 

Resíduo  Contaminante  
Coleta seletiva e 

segregação 

Cuidados necessários devem ser tomados: 

- Todas as operações com esses resíduos realizadas na obra deverão ser feitas com 

acompanhamento do responsável pela segurança do trabalho; 

- Manusear com cuidado os materiais que geram resíduos perigosos, pois estes 

poderão conter produtos inflamáveis e manipulá-los em locais isentos de calor; 

- Os resíduos deverão ser separados identificados e armazenados em recipientes 

seguros ou em uma área separada, e quando não estiverem sendo utilizados devem 

estar fechados, para evitar perdas ou fugas por evaporação; 

- Reduzir a quantidade restante nas embalagens usando todo o conteúdo; 

- Armazenar tintas e vernizes em locais e de maneira adequada, de modo que 

possam ser reutilizadas; 

- Os combustíveis e produtos químicos perigosos devem ser guardados em local 

fechado; 

- Os produtos devem ser manuseados de acordo com as recomendações de 

segurança indicadas pelo fabricante;  

- Devem ser evitadas as ações descritas acima nas proximidades de corpos d’água 

ou áreas de drenagem; 

Reutilização e 

reciclagem dos 

resíduos 

- Uma vez que os produtos façam parte da legislação adequada, à segregação pode 

ser feita no canteiro de obras por empresas autorizadas e aptas para que estes 

resíduos possam ser co-processados por grupos cimenteiros que providenciam o 

eco-processamento destes resíduos. 

Acondicionamento 

e Armazenamento 

- Deverá ser acondicionado, e identificado na cor laranja de acordo com a 

resolução Nº275 do CONAMA e transportado, logo após o uso. O acesso deverá 

ser restrito às pessoas que, manuseiam esses resíduos. 

Transporte 

interno e externo 

- Deverá ser feita a coleta com caminhão ou outro veículo, mas a carga deverá 

estar sempre coberta e a empresa transportadora precisa ter licença para transporte 

de resíduos perigosos. 

Destinação  - Devem ser enviados para empresas com licença para tratamento de resíduos 

perigosos, os resíduos de produtos químicos e impermeabilizantes e também 

restos de material de embalagens gerados pela obra. 

- Deverão ser armazenados transportados, reutilizados e receber destinação 

adequada, em conformidade com a legislação e as normas técnicas específicas. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-MG, 2008. 

 

5.1.4.2 - Tintas, vernizes, solventes, óleos e graxas 

Por causa das substâncias tóxicas presentes nas composições dos resíduos 

de tintas, vernizes e solventes e também restos de material e embalagens estes resíduos 

gerados são classificados como resíduos perigosos pela NBR 10.004/200. 

O quadro 24 pode ser visto as principais características de tratamento quanto 

à segregação e coleta seletiva, reutilização, reciclagem, acondicionamento, 

armazenamento, transporte externo e interno e a destinação dos resíduos de tintas, 

vernizes, solventes, óleos e graxas, classificados como Classe D.  
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Quadro 24 – Características de tratamento dos resíduos de Tintas, vernizes, solventes, óleos e 

graxas - Classe D 

Resíduo  Contaminante  
Coleta seletiva e 

segregação 

Cuidados necessários devem ser tomados: 

- Todas as operações com esses resíduos realizadas na obra deverão ser feitas com 

acompanhamento do responsável pela segurança do trabalho; 

- Manusear com cuidado os materiais que geram resíduos perigosos, pois estes 

poderão conter produtos inflamáveis e manipulá-los em locais isentos de calor; 

- Os resíduos deverão ser separados identificados e armazenados em recipientes 

seguros ou em uma área separada, e quando não estiverem sendo utilizados devem 

estar fechados, para evitar perdas ou fugas por evaporação; 

- Reduzir a quantidade restante nas embalagens usando todo o conteúdo; 

- Armazenar tintas e vernizes em locais e de maneira adequada, de modo que 

possam ser reutilizadas; 

- Os combustíveis e produtos químicos perigosos devem ser guardados em local 

fechado; 

- Os produtos devem ser manuseados de acordo com as recomendações de 

segurança indicadas pelo fabricante;  

- Devem ser evitadas as ações descritas acima nas proximidades de corpos d’água 

ou áreas de drenagem. 

Reutilização e 

reciclagem dos 

resíduos 

- Uma vez que os produtos façam parte da legislação adequada, à segregação pode 

ser feita no canteiro de obras por empresas autorizadas e aptas para que estes 

resíduos possam ser eco-processados por grupos cimenteiros que providenciam o 

eco-processamento destes resíduos. 

Acondicionamento 

e Armazenamento 

- Deverá ser acondicionado, e identificado na cor laranja de acordo com a 

resolução Nº275 do CONAMA e transportado, logo após o uso. O acesso deverá 

ser restrito às pessoas que, manuseiam esses resíduos. 

Transporte 

interno e externo 

- Deverá ser feita a coleta com caminhão ou outro veículo, mas a carga deverá 

estar sempre coberta e a empresa transportadora precisa ter licença para transporte 

de resíduos perigosos. 

Destinação  - Devem ser encaminhados para aterros licenciados, os resíduos de tinta, vernizes, 

solventes, óleos e graxas, preparados para recepção de resíduos perigosos ou para 

empresas especializas em sua reciclagem; 

-Deverão ser armazenados transportados, reutilizados e receber destinação 

adequada, em conformidade com a legislação e as normas técnicas específicas. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-MG, 2008. 
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6 – RECILAGEM (E REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS) 

A reciclagem é definida como: processo de transformação de resíduos da 

Construção Civil que envolve a alteração das propriedades físicas ou físico-químicas dos 

mesmos, tornando-os insumos destinados a processos produtivos (SINDUSCON-MG, 

2008). 

A reciclagem é tão antiga quanto o homem, e muitos são os trabalhos sobre 

ela. A ciência na idade moderna foi usada somente para transportar materiais a lugares 

distantes da zona urbana e se acreditava que as fontes de materiais eram inesgotáveis, em 

virtude desse pensamento, os pesquisadores direcionavam suas pesquisas com foco no 

aumento da extração mineral. O marco de mudança é a segunda guerra mundial. Em 

decorrência dos bombardeios, ao terminar a guerra à Inglaterra e a Alemanha estavam com 

grandes quantidades de entulho. O desenvolvimento de técnicas de reciclagem surge 

devido à falta de dinheiro e o elevado volume de entulho nos locais onde deveriam ser 

reconstruídas as cidades (AFFONSO, 2005).  

Em países, como a Holanda, Dinamarca, Bélgica e em diversas regiões da 

França, a reciclagem surgiu por causa da escassez de oferta de material de construção 

(CASTRO, 2010). A falta de local para destino e a necessidade de matéria prima para 

reconstrução também contribuíram para o reaproveitamento dos resíduos. Nessa época o 

volume de entulho nas cidades da Alemanha, era de 400 a 600 milhões de metros cúbicos 

de entulho aproximadamente (LEITE, 2001). 

O Plano Holandês de Política Nacional do Meio Ambiente foi publicado em 

1989, onde foram formuladas diretrizes e intenções sobre o conceito de sustentabilidade 

para todos os segmentos das indústrias incluindo a Construção Civil, através desse plano 

surgiu em 1992 o Plano de Implementação dos Resíduos de Construção e Demolição que 

tinha como meta reaproveitar 90% dos resíduos até 2000. Devido a isso cresceu a 

possibilidade de reciclagem de resíduos nas duas últimas décadas (Leite, 2001 apud 

Pietersen et al. 1998). Em 1996 a Holanda reciclou um milhão de toneladas de resíduo de 

concreto que foi usado para produção de novos concretos 0,07milhões (Leite, 2001 apud 

Loo, 1998).  

Por causa da necessidade de solucionar o problema dos grandes volumes de 

RCD gerados nas regiões urbanas, diversos países têm interesse na reciclagem (CASTRO, 

2010). Exemplo dessa dificuldade existe na Europa. No Japão há falta de espaço para 

disposição de RCD e existe a escassez de matéria prima. Na cidade de Marmara, na 

Turquia, houve um terremoto em 1999 que teve duração de 20 segundos e gerou 13 
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milhões de metros cúbicos de resíduos, nesse valor não estão contabilizados os 

desabamentos posteriores e as demolições para correção e restauração das edificações que 

sobreviveram (AFFONSO, 2005). 

A figura 8 mostra os escombros de uma construção causado pelo terremoto 

na Turquia em 1999. 

 

 

Figura 8 – Escombros terremoto na Turquia em 1999 

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/fotos/2011/10/terremoto-na-turquia.html#F289521 

 

A figura 9 mostra os escombros de construção causado pelo terremoto na 

Turquia em 1999.  

 
Figura 9 – Escombros terremoto na Turquia em 1999 

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/fotos/2011/10/terremoto-na-turquia.html#F289521 

 

Em 1995, na cidade de Kobe no Japão ocorreu um tremor gerou 15 milhões 

de metros cúbicos de RCD. Na década de 90 em Beirute no Líbano, devido à hostilidade 
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das guerras, mais de 4 milhões de metros cúbicos de RCD foi gerado na cidade. Na 

Indonésia em Janeiro de 2005 um Tsunami, destruiu 300 mil residências, mais de 200 km 

de estradas e 30 pontes em concreto armado. Estimativas divulgadas na revista Época 

(2005) dão conta de que foram gerados em torno de 80 milhões de metros cúbicos de 

resíduos, mas esses índices poderiam ser ainda maiores. Esse volume foi gerado em menos 

de 5 minutos (AFFONSO, 2005). No Japão em 2011 foi produzido 23 milhões de 

toneladas de resíduos (Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública - 

ABLP, Acesso em 14/08/2013). 

A figura 10 mostra terremoto de 17 de janeiro de 1995 em Kobe no Japão. 

 

Figura 10 - Terremoto Kobe no Japão 1995 

Fonte: http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=18024 

 

A figura 11 mostra prédios destruídos e muitos resíduos de Construção Civil 

por causa dos efeitos da guerra entre Líbano e Israel em 2006. 

 

 

Figura 11 – Guerras na década de 90 no Líbano 

Fonte: http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/historia/guerras/guerra-entre-libano-e-

israel.html 
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A figura 12 mostra o desastre provocado por um Tsunami ocorrido na 

Indonésia em dezembro 2004, onde pode ser visto muitos resíduos de Construção Civil. 

 

 

 
Figura 12 – Tsunami na Indonésia, 2005 

Fonte: Neff (2005) 

 

A figura 13 mostra terremoto ocorrido em 11 de março de 2011 no Japão, 

onde as cidades de Kesennuma, Oarai e Ichihara foram as mais atingidas. 

 

 

Figura 13 – Terremoto Japão, 2011 

Fonte: http://www.mundodastribos.com/terremoto-no-japao-2011-fotos-videos-novidades.html 

 

Por diversos motivos em vários momentos da história, a humanidade se viu 

com uma geração de RCD em larga escala, e em períodos curtos de tempo, porém 

pequenas quantidades são produzidas todos os dias (AFFONSO, 2005). 

http://www.mudskipper.it/Intro.html
http://www.mundodastribos.com/terremoto-no-japao-2011-fotos-videos-novidades.html
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Pesquisas realizadas dizem que a Dinamarca desde 1970 usa agregado 

reciclado na produção de concreto. Aproximadamente 25% foram reciclados em 1992 e em 

2000 chegou a 60%, e estas taxas continuam crescendo, e de acordo com a revista Ecologia 

(2004) cerca de 90% é reciclado. Os EUA criaram as normas ASTM C-33-82 e C125-79 

depois de 1982, elas deram condições para o reuso de RCD em pavimentos e concretos. 

Desde 1977 o Japão vem desenvolvendo normas técnicas para o uso de agregados 

reciclados em concreto, bases e outras aplicações. Em 1990, foram gerados 25,4 milhões 

de toneladas e 48% foram reciclados ou reutilizados. Cerca de 2/3 do volume gerado de 

RCD é reciclado, atualmente (LEITE, 2001).  Nos Países Baixos (Holanda) o resíduo 

gerado é processado integralmente e que também importa de outros países para aplicação 

em concreto reciclado e pavimentos de ruas e estradas. Na ocasião da reunificação da 

Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental, foram reciclados 43 milhões de toneladas, 

aproximadamente 35% do volume total gerado e ao mesmo tempo foi incentivada a 

demolição seletiva. O Reino Unido recicla aproximadamente 50% e a maior parte é usado 

em pavimentação. A Bélgica na região de Flandres, aproximadamente 60% do RCD 

gerado acaba sendo reciclado, na região de Wallonie nada é reciclado porque a atividade 

de extração de mineral é intensa. Na França 25milhões de toneladas de RCD é gerado 

anualmente, sendo que 80% são oriundos de demolição, 12% de restauração ou reformas e 

8% de construção. Mesmo com um consumo anual de 400 milhões de toneladas de 

agregados, a produção de reciclado é tímida, ou seja, chega a 4 milhões, isso significa 1% 

do total consumido (AFFONSO, 2005). 

A tabela 4 mostra uma variabilidade das estimativas apresentadas por 

autores diferentes para um mesmo país. A classificação é uma das causas para essa 

variabilidade, onde alguns consideram a remoção de solos, e outros não (JOHN e 

AGOPYAN, 2000). 

Tabela 4 – Estimativas de geração de resíduos da Construção Civil 

País Kg/hab Fonte 

EUA 463 – 584 EPA (1998); PENG; GROSSKOPF; KIBERT (1994) 

Reino Unido 880 – 1120 DETR (1998); LAURITZEN (1998) 

Bélgica 735 – 3359 LAURITZEN (1998), EU (1999) 

Dinamarca 440 – 2010 LAURITZEN (1998), EU (1999) 

Alemanha 963 – 33658 LAURITZEN (1998), EU (1999) 

Japão 785 KASAI (1998) 

Fonte: Adaptado de: John e Agopyhan 
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A tabela 5 mostra a desempenho do reaproveitamento de RCD em alguns 

países, onde os dados indicam que mesmo em países desenvolvidos a condição de 

reciclagem e aplicação de RCD é variável de país para país, sendo aplicados em tijolos, 

meios fios e canaletas, mas sua principal aplicação é na pavimentação e na fabricação de 

concreto. A implementação e o uso definitivo de produtos oriundos de reciclagem dos 

RCD foram devido às necessidades ou através de políticas de taxação (AFFONSO, 2005). 

 

Tabela 5 – Reaproveitamento de RCD 

País Entulho (mil 

ton./mês) 

% 

Reutilização 

% Depositado 

em aterros 

Alemanha  59 17 83 

Inglaterra  30 45 55 

França  24 15 85 

Itália  20 9 91 

Espanha  3 <5 >95 

Holanda  11 90 10 

Bélgica 7 87 13 

Áustria  5 41 59 

Portugal  3 <5 >95 

Dinamarca  3 81 19 

Grécia 2 <5 >95 

Suécia  2 21 79 

Finlândia  1 45 55 

Irlanda  1 <5 >95 

Total Média 18 28 72 

Fonte: Adaptado de: Motta e Fernandes, 2003 

Em Portugal começam a surgir empresas responsáveis pela reciclagem 

de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) que além de fazer a limpeza de locais de 

deposição ilegal, criaram um sistema integrado de recolhimento para tratar e 

valorizar os resíduos de construção e demolição (CASTRO, 2010). Dessa forma a 

reciclagem de RCD tem sido uma alternativa bem sucedida que gera reduções:  

- No consumo de recursos naturais, quando substituído por resíduos 

reciclados; 

- De áreas necessárias para aterro, pela minimização de volume de resíduos 

através da reciclagem;  

- Do consumo de energia durante o processo de produção. 

“A Reutilização é o aproveitamento de resíduos da Construção Civil sem 

transformação física ou físico-química, assegurado, quando necessário, o tratamento 

destinado ao cumprimento dos padrões de saúde pública e Meio Ambiente” 

(SINDUSCON-MG, 2008). 
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A reutilização, por sua vez, pode ser feita fora no próprio canteiro de obra. 

Este procedimento é aplicado em vários produtos e materiais que podem ser usados por 

muito tempo quando não estiverem desgastados. Em países, como a Alemanha, a Holanda, 

o Reino Unido e EUA, existem mercados para a venda de produtos para reutilização, 

inclusive pela internet. Em Portugal, a reutilização deste modelo de material é feita por 

profissionais que estão ligados a gestão de RCD e também pelo seu aproveitamento através 

de pessoas que intervém na demolição, sendo que estes materiais podem ser aplicados na 

construção das suas próprias habitações (CASTRO, 2010). 

 

6.1 – RECICLAGEM NO BRASIL 

Em 2002 com a publicação do CONAMA Resolução Nº307 se deu o 

primeiro impulso para a gestão desses resíduos gerados pela Construção Civil, ou seja, o 

órgão acabou criando responsabilidades que envolvem toda a cadeia produtiva desde o 

gerador, passando pelos transportadores, receptores e os municípios, com isso se deu inicio 

a um novo ciclo de procedimentos e atividades controladas para fazer valer a regra. Entre 

2003 e 2004 o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo 

(SINDUSCON-SP) reuniu 11 construtoras em um programa-piloto de gestão ambiental de 

resíduos em canteiros de obras. Através desse programa, as experiências obtidas foram 

compiladas numa cartilha e posteriormente distribuídas ao setor. O programa identificou a 

principal vantagem que era a redução dos resíduos na obra, foi percebida por 79% dos 

participantes. O representante do Comitê de Meio Ambiente do SINDUSCON-SP 

(Comasp), conta que através do canteiro organizado o programa provocou um melhor 

controle dos resíduos gerado, tornando mais fácil fazer a separação e o reaproveitamento 

desses materiais, e com isso a diminuição dos custos com a coleta e acidentes de trabalho, 

outro aspecto que colabora para é o reuso de entulho é comentado pelo professor da Poli-

USP Dr. Vanderley John, que em São Paulo, há um grande consumo de agregados, e como 

as jazidas estão cada vez mais longe, esse fator acaba aumentando os custos com o 

transporte e encarecendo a matéria prima natural, com isso a opção pelos reciclados se 

torna viável, a partir do instante que o produto reutilizado apresente boa qualidade e 

desempenho compatível (CAPELLO, 2006). 

Segundo De Souza et al. (2010), a valorização e a utilização de RCD no 

desenvolvimento de materiais, são linhas de pesquisas dentro da engenharia do Meio 

Ambiente e do setor de Construção Civil. Nos RCD são encontrados restos de argamassa, 
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concreto, materiais cerâmicos, materiais metálicos, madeiras, vidros e materiais plásticos. 

O maior volume são os materiais cerâmicos, concreto e restos de argamassa que podem ser 

adicionados a matrizes de concreto ou solo-cimento, e resíduos como, por exemplo, 

plásticos e madeira que também podem ser reciclados em grande parte. 

A composição do resíduo pode variar em função dos materiais disponíveis 

em cada região, da tecnologia e da qualidade da mão de obra. No gráfico 4 pode ser visto a 

composição média dos resíduos depositados no aterro de Itatinga, São Paulo em 1999, 

onde a representatividade de materiais cerâmicos, concreto e restos de argamassa 

classificados como resíduos classe A, somam 63% do total gerado. 

 

 

Gráfico 4 – Composição média de resíduos depositados no aterro de Itatinga, São Paulo 

Fonte: Adaptado de Brito Filho (1999) 
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No gráfico 5 pode ser visto a composição média dos resíduos de construção 

e demolição gerados no município de Salvador em 2006, onde a representatividade de 

concreto e argamassa, cerâmica vermelha e branca, classificados como resíduos classe A, 

somam 67% do total gerado. 

 

Gráfico 5 – Caracterização dos resíduos de construção e demolição no município de Salvador 

Fonte: Adaptado de Pereira, Jalali e Aguiar (2004) 

Os gráficos 4 e 5 mostram que nos dois casos os RCD somam um total de 

60% a 70%, isto significa que é possível reciclar esses resíduos e aproveitá-los como 

agregados graúdos e miúdos e aplicá-los na própria Construção Civil.  

A respeito da reciclagem não é possível afirmar com convicção que tenha se 

tornado uma ideia totalmente difundida, mesmo que as técnicas de reciclagem dos resíduos 

de Construção Civil tenham evoluído. No Brasil as pesquisas de Leite (2001) e John 

(2000) do ponto de vista técnico e econômico dão sustentação à produção e à utilização de 

concreto como agregado reciclado e as aplicações ideais seriam para pavimentos 

rodoviários, concretos com ou sem fins estruturais e a produção de elementos pré-

moldados, para a indústria da Construção Civil. Os beneficiados com a utilização de 

agregados reciclados na Construção Civil são a sociedade e o Meio Ambiente. Os 

problemas atuais nas grandes metrópoles como a escassez de áreas para deposição de 

entulhos e os elevados recursos gastos na desobstrução de córregos e vias públicas por 

parte das autoridades municipais, podem ser solucionados com a utilização desses resíduos 

(ISAIA, 2007). 

As empresas ao usarem resíduos reciclados podem: reduzir o consumo de 

recursos naturais não renováveis, reduzir áreas necessárias para aterro, devido à 

diminuição do volume de resíduos por causa da reciclagem (YEMAL, TEIXEIRA E 

NÄÄS, 2011).  
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O quadro 25 mostra as usinas as usinas de RCD instaladas até 2008 o Brasil 

e as suas localidades período de 1991 a novembro 2008. 

Quadro 25 – Usinas de reciclagem instaladas no Brasil em novembro 2008 

Cidade Estado Propriedade Instalação Cap. (t/h) Situação 
São Paulo SP Prefeitura 1991 100 Desativada 

Londrina PR Prefeitura 1993 20 Desativada 

B. Horizonte (Estoril) MG Prefeitura 1994 30 Operando 

B. Horizonte (Pampulha) MG Prefeitura 1996 20 Operando 

R. Preto SP Prefeitura 1996 30 Operando 

Piracicaba SP Autarquia/Emdhab 1996 15 Operando 

São José dos Campos SP Prefeitura  1997 30 Desativada 

Muriaé MG Prefeitura 1997 8 Desativada 

São Paulo SP ATT Base 1998 15 Desativada 

Macaé RJ Prefeitura 1998 8 Desativada 

São Sebastião DF Adm. Regional 1999 5 Desativada 

Socorro SP Irmãos Preto 2000 3 Operando 

Guarulhos SP Prefeitura/Proguaru 2000 15 Operando 

Vinhedo SP Prefeitura 2000 15 Operando 

Brasília DF Caenge 2001 30 Operando 

Fortaleza CE Usifort 2002 60 Operando 

Ribeirão Pires SP Prefeitura 2003 15 Desativada  

Ciríado RS Prefeitura 2003 15 Desativada 

São Gonçalo RJ Prefeitura 2004 35 Paralisada 

Jundiaí SP SMR 2004 20 Operando 

Campinas SP Prefeitura 2004 79 Operando 

São Bernardo do Campo SP Urbem 2005 50 Operando 

São Bernardo do Campo SP Ecoforte 2005 70 Desativada 

São José do Rio Preto SP Prefeitura 2005 30 Operando 

São Carlos SP Prefeitura/Prohab 2005 20 Operando 

Belo Horizonte (BR040) MG Prefeitura 2006 40 Operando 

Ponta Grossa PR P. Grossa Amb. 2006 20 Operando 

Taboão da Serra SP Estação Ecologia 2006 20 Operando 

João Pessoa PB Prefeitura/Emlur 2007 25 Operando 

Caraguatatuba SP JC 2007 15 Operando 

Colombo PR Soliforte 2007 40 Operando 

Limeira SP RL Reciclagem 2007 35 Operando 

Americana SP Cemara 2007 25 Operando 

Piracicaba SP Autarquia/Semae 2007 20 Operando 

Santa Maria RS GR2 2007 15 Operando 

Osasco SP Inst. Nova Agora 2007 25 Instalando 

Rio das Ostras RJ Prefeitura 2007 20 Instalando 

Brasília DF CAENGE 2008 30 Operando 

Londrina PR Kurica Ambiental 2008 40 Operando 

São Luís MA Limpel 2008 40 Operando 

São José dos Campos SP RCC Ambiental 2008 70 Operando 

Paulínia SP Estre Ambiental 2008 100 Operando 

Guarulhos SP Henfer 2008 30 Instalando 

Barretos SP Prefeitura 2008 25 Instalando 

São José dos Campos SP Julix-Enterpa 2008 25 Instalando 

Petrolina PE Prefeitura 2008 25 Instalando 

Itaquaquecetuba SP Entrec Ambiental 2008 40 Instalando 

Fonte: Adaptado de Ângulo, Careli e Miranda (2008). 
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Depois da publicação do CONAMA Resolução Nº307 e também da gestão 

publica de Belo Horizonte, que é um exemplo bem sucedido, até 2008 havia 47 usinas de 

reciclagem, das quais 24 públicas e 23 privadas (51% e 49% respectivamente), onde 10 

usinas públicas estão situadas em cidades que possuem plano de gerenciamento e através 

deste ocorre uma redução dos custos ligados às disposições irregulares que é um fator de 

estímulo para esses investimentos. Das usinas públicas, somente 15 estão operando 

(conforme quadro 25), apesar da vantagem econômica da administração pública mediante a 

redução de gastos com limpeza urbana e a obtenção de agregados reciclados que é 40% 

(R$21,00 em média) mais baratos que os naturais (R$35,00 em média), existem 

dificuldades: como mudança ou desinteresse de gestão, na manutenção da usina por falta 

de pessoal qualificado, demora na obtenção de verbas para aquisição de peças para 

manutenção. A perspectiva de empresários investirem em usinas privadas é por que 

representa uma boa alternativa, pois o investimento é baixo e a taxa de retorno é alta 

(próxima a 4,5%). As avaliações econômicas são de um custo de investimento estimado 

em R$ 650.000,00 para uma usina com capacidade real de produção de 250 m
3
/dia, de 

acordo com o mercado local, ou seja, para as cidades de São Paulo, São Luís, Recife e 

Curitiba, desde que a usina consiga alcançar sua capacidade máxima de produção e a 

comercialize os materiais por ela produzidos. (ÂNGULO, CARELI e MIRANDA, 2008). 

O gráfico 6 mostra a evolução das usinas de RCD instaladas no Brasil no 

período de 1991 a 2008. 

 

 

Gráfico 6 –Caracterização dos resíduos de construção e demolição no município de Salvador 

Fonte: Ângulo, Careli e Miranda (2008). 
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Na Pesquisa Setorial publicada pela ABRECON em 2013, mostra que existe 

no Brasil 310 usinas, das quais 112 usinas responderam ao questionário dessa pesquisa que 

avaliou o crescimento do número de usinas no período de 2008 a 2013 como pode ser 

observado no gráfico 7 que mostra o crescimento no setor de reciclagem de RCD a uma 

taxa de 10,6 usinas por ano. Sendo que este crescimento é impulsionado pela iniciativa 

privada que tem interesse em investir na reciclagem de RCD, pois 80% dessas usinas são 

privadas, 10% são públicas, 8% são usinas público-privadas e 2% pertencem a 

Organizações não Governamentais (ONG), como pode ser observado no gráfico 8. 

(MIRANDA, 2013). 

 

Gráfico 7 – Levantamento do crescimento usinas de reciclagem de RCD no país 

Fonte: Miranda (2013). 

 

 

Gráfico 8 – Levantamento do crescimento usinas de reciclagem de RCD no país 

Fonte: Miranda (2013). 
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A distribuição de usinas no Brasil pode ser vista de acordo com o gráfico 9 

que mostra uma concentração de usinas no estado de São Paulo devido a maior atividade 

de Construção Civil que gera maior volume de RCD, e também pelo fato do preço do 

agregado natural ser mais alto e também por uma maior fiscalização quanto ao destino 

desses resíduos. 

 

 

Gráfico 9 – Concentração de usinas por estados brasileiros 

Fonte: Miranda (2013). 

As usinas fixas são a maioria em comparação com as usinas móveis, mas a 

quantidade de usinas móveis tem crescido nos últimos 5 anos conforme gráfico 10 e a 

tendência é desse crescimento continuar devido terem flexibilidade de serem transportadas 

para o local da obra, facilidade de operação, baixa quantidade de mão de obra, oferecem 

serviço de reciclagem de RCD, não tendo necessidade de receber RCD e de conquistar um 

mercado para venda dos agregados reciclados.  

 

 

Gráfico 10 - Percentual de usinas móveis e fixas 

Fonte: Miranda (2013). 
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6.2 – AGREGADO RECICLADO 

De acordo com o CONAMA Resolução Nº307 o conceito de agregado 

reciclado é o material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de construção 

que apresentem características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de 

infraestrutura, em aterros sanitários ou outras obras de engenharia. 

A atividade que tem se consolidado no Brasil é a produção de agregados 

reciclados, e como fonte de matéria prima o uso da parte cerâmica do entulho. Há um 

número crescente de plantas de reciclagem sendo implantadas em muitos municípios no 

Brasil, e algumas delas sendo geridas pela iniciativa privada e outras pelos órgãos 

públicos. Nessas plantas são produzidas todas as frações granulométricas de agregados 

reciclados, estes por sua vez são utilizados para execução de pavimentos, em elementos 

pré-moldados, na elaboração do concreto sem fins estruturais e também na substituição do 

agregado natural (ISAIA, 2007).  

Segundo o Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (IBDS), 

cerca 90% dos resíduos da Construção Civil podem ser reciclados. O presidente do IBDS, 

diz que a comercialização e reutilização dos produtos podem reduzir custos e gerar receitas 

diretas com a venda direta ou indireta por meio de doações e redução do consumo de 

energia da extração de recursos naturais (GERAÇÃO SUSTENTÁVEL, 2011). 

O quadro 26 mostra a classificação e a utilização dos agregados reciclados. 

Quadro 26 – Classificação e utilização de agregado reciclado 

Produto Utilização  
Areia Assentamento de blocos, tubulações em geral, tanques, embolso, 

podendo entrar na composição de concretos e asfalto. 

Bica Corrida Confecção de pavimentação asfáltica, lajotas, blocos, intertravados, 

lajes e acabamentos em geral. 

Brita 0 Fabricação de concreto, com inúmeras aplicações, como na construção 

de pontes, edificações e grandes lajes.  

Brita 1 Fabricação de concreto que exija maior resistência, principalmente em 

formas pesadas.  

Brita 2 Também denominada pedra de lastro utilizada nas ferrovias. 

Brita 3 Produto destinado a obras de drenagem, como drenos sépticos e fossas. 

Rachão Fabricação de muros de contenção e bases.  

Brita Reciclada Em base e sub-base, pisos, pátios, galpões e estradas. 

Fonte: Adaptado de Cunha e Miceli (2013) 
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O quadro 27 mostra os produtos oriundos de resíduos de cerâmica da 

Construção Civil e suas características dimensionais. 

Quadro 27 – Classificação e utilização de agregado reciclado 

Produto Características Origem  
Areia D Max < 4,8mm  Blocos de concreto e concreto demolido 

Pedrisco  D Max < 6,3mm Blocos de concreto e concreto demolido 

Brita 1 ou 2 D Max < 39,0mm Blocos de concreto e concreto demolido 

Bica Corrida D Max < 63,0mm Resíduos de Construção Civil 

Rachão D Max < 150,0mm Resíduos de Construção Civil 

Fonte: Adaptado de Isaia (2007) 

 

A figura 14 mostra uma areia cinza que é oriunda de um agregado reciclado 

de entulhos de Construção Civil, produzidos da fração cerâmica. 

 

Figura 14 – Areia cinza reciclada oriunda de material reciclado da Construção Civil 

Fonte: http://inac.org.br/crcd1/ure/ureosasco/comercial-ureosasco/ 
 

A figura 15 mostra uma areia vermelha que é um agregado reciclado de 

entulhos de Construção Civil, produzidos da fração cerâmica. 

 

Figura 15 – Areia cinza vermelha oriunda de material reciclado da Construção Civil 

Fonte: http://inac.org.br/crcd1/ure/ureosasco/comercial-ureosasco/ 

 

http://inac.org.br/crcd1/ure/ureosasco/comercial-ureosasco/
http://inac.org.br/crcd1/ure/ureosasco/comercial-ureosasco/
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A figura 16 são pedriscos que é um agregado reciclado de entulho de 

Construção Civil, produzidos da fração cerâmica. 

 

Figura 16 – Pedrisco oriundo de material reciclado da Construção Civil 

Fonte: http://inac.org.br/crcd1/ure/ureosasco/comercial-ureosasco/ 

 

A figura 17 é uma brita que é um agregado reciclado de entulho de 

Construção Civil, produzidos da fração cerâmica. 

 

Figura 17 – Brita oriundo de material reciclado da Construção Civil 

Fonte: http://inac.org.br/crcd1/ure/ureosasco/comercial-ureosasco/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inac.org.br/crcd1/ure/ureosasco/comercial-ureosasco/
http://inac.org.br/crcd1/ure/ureosasco/comercial-ureosasco/
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A figura 18 é uma bica corrida que é um agregado reciclado de entulho de 

Construção Civil, produzidos da fração cerâmica. 

 

Figura 18 – Bica corrida de material reciclado da Construção Civil 

Fonte: http://inac.org.br/crcd1/ure/ureosasco/comercial-ureosasco/ 

 

A figura 19 é uma bica corrida mista um agregado reciclado de entulhos de 

Construção Civil, produzidos da fração cerâmica. 

 

Figura 19 – Bica corrida mista de material reciclado da Construção Civil 

Fonte: http://inac.org.br/crcd1/ure/ureosasco/comercial-ureosasco/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inac.org.br/crcd1/ure/ureosasco/comercial-ureosasco/
http://inac.org.br/crcd1/ure/ureosasco/comercial-ureosasco/
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A figura 20 é um rachão um agregado reciclado de entulhos de Construção 

Civil, produzidos da fração cerâmica. 

 

Figura 20 – Rachão corrida mista de material reciclado da Construção Civil 

Fonte: http://inac.org.br/crcd1/ure/ureosasco/comercial-ureosasco/ 

 

No Brasil atualmente, apenas cerca de 5% do total de resíduo gerado na 

Construção Civil é reciclado. Para, o pesquisador Sérgio Ângulo, o processo de reciclagem 

de RCD está precário e é necessário evoluir, a PNRS pode até regulamentar a gestão de 

resíduos, mas para ele as dificuldades na gestão de resíduos começam com fatores 

culturais: dificilmente o engenheiro vai parar de trabalhar na obra para implantar um 

sistema de reciclagem no canteiro, a qualidade do material reciclado é outro fator 

preocupante, temos de olhar com mais atenção para o que ainda não tem como ser 

reciclado, a Construção Civil enfrenta três principais desafios quanto à gestão de resíduos: 

a propagação do CONAMA Resolução Nº307 nos pequenos municípios, para eliminar o 

descarte ilegal; a introdução de práticas de redução da geração de resíduos para geradores 

informais e a disseminação de tecnologias apropriadas de reciclagem e práticas de controle 

de qualidade deste material de modo que seja possível melhorar os indicadores de 

reciclagem nacionais (GERAÇÃO SUSTENTÁVEL, 2011).  

  

http://inac.org.br/crcd1/ure/ureosasco/comercial-ureosasco/
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6.3 – PROCESSO DE PRODUÇÃO 

Na Europa várias usinas operam com circuitos modernos de operação, que 

incluem separações densitárias através de equipamentos como Jigue, Britadores VSI e 

Espirais para obtenção de produtos de maior valor agregado, estes circuitos podem ser 

classificados, como circuitos padrão. Porém no Brasil, as operações de processamento são 

de forma resumida em separação granulométrica por meio de britadores de impacto, de 

martelo, de peneiras chamados de circuitos emergentes por Lima (2012) apud Cunha e 

Miceli (2013).  

Para Jardim (1995) o processo de reciclagem envolve a coleta de resíduos, 

classificação e processamento, para que o resíduo possa ser reutilizado como matéria prima 

na produção de materiais reciclados o que antes era produzido somente com matéria prima 

virgem. 

A figura 21 mostra os processos existentes nas usinas de reciclagem de 

produção de agregados: 

 

Figura 21 – Processo de produção de agregados reciclados. 

 

Fonte: Cunha e Miceli (2013) 

O processo de reciclagem pode ser classificado em primário e secundário. A 

reciclagem primária é a reciclagem do resíduo feita no processo de sua origem, ou seja, a 

reciclagem do vidro, do aço, das latas de alumínio são alguns exemplos. A reciclagem 

secundária é a reciclagem do resíduo em um processo diferente de sua origem, a produção 

de cimento usa uma série de resíduos oriundos de outras atividades podendo ser citado 

como exemplo (JOHN, 2001). 
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As usinas brasileiras de reciclagem são compostas por pá carregadeira ou 

retroescavadeira, alimentador vibratório, transportadores de correia, britador de mandíbula 

ou impacto, separador magnético permanente ou eletroímã, e peneira vibratória e nenhuma 

tem uma rotina de controle de qualidade dos agregados que são produzidos. Em uma usina 

de reciclagem, em uma matéria prima a ser triturada é comum encontrar materiais 

contaminantes, como papel, plástico, madeira, gesso, amianto e solo. Esses materiais 

contaminantes devem ser retirados dos RCD, por triagem manual, ou por processos 

mecanizados, sendo que os teores de cerâmica, argamassas e concretos porosos variam, e 

afetam sua qualidade e desempenho, uma vez que grande parte dos requisitos mecânicos 

depende da porosidade, isso significa que os procedimentos para redução de variabilidade 

dos agregados reciclados são importantes, de acordo com o tipo de equipamento usado e a 

natureza do RCD podem influenciar em propriedades importantes do agregado, como por 

exemplo, a lamelaridade e também o teor de finos, e na viabilidade econômica da usina. A 

reciclagem correta deve levar esses fatores e essas propriedades, ainda que os agregados 

atendam aos limites definidos pela NBR 15116:2004 e não exista o risco de desempenho, a 

presença de pequenos pedaços de papel ou madeira pode ser suficiente para que alguma 

construtora não venha de consumir o agregado reciclado (ÂNGULO, CARELI e 

MIRANDA, 2008). 

No Brasil além das tecnologias de separação manual e magnética, existe a 

classificação pela densidade das diferentes fases, que permitem a separação dos agregados 

cerâmicos em fração concretos e rocha das frações porosas, e com estes processos haverá 

aumento nos custos (JOHN e AGOOYAN, 2000). 

 

6.4 – MEDIDAS PARA REDUZIR A GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

Segundo John (2000) para reduzir os impactos ambientais a reciclagem seria 

a melhor alternativa, pois a prioridade para a Construção Civil é que o setor desenvolva 

capacidade de reciclar seus resíduos, pois o volume e a forma de deposição apresentam 

consequências ambientais enormes, mesmo que o consumo de recursos naturais seja pela 

modificação da paisagem ou pela geração de resíduos (YEMAL, TEIXEIRA E NÄÄS, 

2011).  

A reciclagem de RCD no Brasil comparada a países de primeiro mundo é 

tímida. Uma das causas possíveis para o desinteresse é de que o público consumidor que 
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não tem conhecimento sobre o assunto compare o produto reciclado a um produto de baixa 

qualidade. (ÂNGULO, ZORDAN, JOHN, 2001). 

O desafio para construtora é conciliar a produção com o desenvolvimento 

sustentável e consciente, com menos agressão ao Meio Ambiente. A implantação de 

metodologias de descarte conscientes e de reaproveitamento de materiais agrega valor à 

imagem da empresa, pois mostra um compromisso com a sociedade e com as gerações 

futuras, as dificuldades são: as mudanças culturais e das pessoas envolvidas no processo da 

Construção Civil se conscientizar para não agredir o Meio Ambiente. Para a empresa existe 

o ganho com o reaproveitamento de materiais, a redução nas compras de material reciclado 

passando a gastar menos, menos resíduos gerados, redução do custo com a remoção dos 

materiais e a redução do impacto ao ambiente (YEMAL, TEIXEIRA E NÄÄS, 2011). 

O RCD é gerado nas fases de: construção do canteiro de obras, manutenção 

e reformas e na demolição de edifícios (JOHN e AGOPYAN, 2000).  

Na fase de construção o resíduo gerado é em consequência das perdas nos 

processos, sendo uma parte dessas em virtude das dimensões finais serem superiores às 

projetadas, por exemplo, argamassas de revestimento e concretos a outra parte que não será 

usada vai ser convertida em RCD. A tabela 6 apresenta resultados obtidos de uma pesquisa 

sobre a variação nas perdas comparadas entre diferentes empresas e canteiros de uma 

mesma empresa que usam a mesma tecnologia. Essa pesquisa foi um programa de fomento 

na área de habitação coordenado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e que 

conta com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), Caixa, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e 

outros financiada pelo Programa de Tecnologia e Habitação (HABITARE). A 

variabilidade mostra que é possível combater as perdas e a geração de resíduos sem 

necessidade da mudança de tecnologias, mas que também podem reduzir as perdas pelo 

aperfeiçoamento de projetos, seleção adequada de materiais, treinamento de recursos 

humanos, utilização de ferramentas adequadas, melhoria das condições de estoque e 

transporte e melhor gestão de processos. Os processos como a construção de paredes de 

alvenaria que é preciso quebrar parcialmente e depois reconstruir com argamassa uma 

parte será descartada, mas com a redução dessas perdas nessa fase, isso irá causar uma 

redução da quantidade de material nas obras que também será reduzido “a geração de 

resíduos nas fases de manutenção e demolição”. Essas reduções significam oportunidades 

de redução de custos. Campanhas educativas poderiam apresentar resultados melhores, 

desde que atinjam a construção informal. 
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A tabela 6 apresenta o percentual de alguns materiais de Construção Civil 

coletados em canteiros de obras. 

Tabela 6 – Perdas de alguns materiais de Construção Civil em canteiros de obras (%) 

 Cimento Aço Blocos e tijolos Areia Concreto usinado 
Mín. 6 2 3 7 2 

Max. 638 23 48 311 23 

Mediana 56 9 13 44 9 

Fonte: Adaptado de John e Agopyan (2000) 

 

Na fase de manutenção a geração de resíduo é proveniente da correção de 

defeitos (patologias); reformas, modernização de prédios, que exigem demolições parciais; 

descarte de componentes que precisam ser substituídos por terem degradado e ou atingido 

o final de sua vida útil. A redução de resíduos nessa fase exige melhoria na qualidade da 

construção para que seja reduzida a manutenção provocada pela correção de defeitos em 

projetos flexíveis que permitam modificações através da desmontagem de modo que seja 

possível a reutilização dos componentes que não serão mais usados. No Brasil, via de regra 

os edifícios não consideram os custos de manutenção. O setor tem se esforçado em 

desenvolver programas de gestão de qualidade. Nesta fase as medidas para redução dos 

resíduos são de longo prazo, pois dependem da conscientização dos membros da cadeia 

produtiva da Construção Civil. Os projetos flexíveis dependem de novas tecnologias, e 

estas não permitem a desmontagem com reaproveitamento dos componentes. 

Na fase de demolição a redução de resíduos é por causa: do aumento da 

vida útil dos edifícios, que depende da tecnologia de projetos e materiais, da existência de 

incentivos para que os proprietários façam modernizações ao invés de demolições e de 

tecnologia de projeto e demolição ou desmontagem que permita a reutilização dos 

componentes. Nesta fase a redução da geração de resíduos depende de medidas de longo 

prazo. 

Abaixo algumas estratégias para reciclagem de materiais e estratégias para 

reutilização de componentes (COUTO, COUTO e TEIXEIRA, 2006): 
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Estratégias para reciclagem de materiais 

- Usar materiais reciclados para encorajar a indústria e governos a 

procurarem novas tecnologias de reciclagem e também para criar uma rede de suporte mais 

larga; 

- Reduzir o número de materiais para simplificar o processo de organização 

de materiais e reduzir o transporte; 

- Evitar materiais tóxicos ou nocivos para reduzir as possibilidades de 

contaminações e o risco para saúde humana durante a desmontagem; 

- Evitar que uma pequena quantidade de material que não foi separado 

contamine uma grande quantidade de material que pode ser separado; 

- Evitar acabamentos secundários e revestimentos, pois estes podem tornar a 

reciclagem menos prática e contaminar o material de base; 

- Usar conexões mecânicas no lugar de químicas para reduzir a 

contaminação de materiais. 

 

Estratégias para reutilização de componentes 

- Separar as estruturas das paredes internas dos revestimentos para que a 

desmontagem ocorra em paralelo de modo que algumas partes sejam removidas sem afetar 

outras; 

- Para facilitar a desmontagem planejar acesso a todas as partes internas dos 

revestimentos; 

- Planejar o espaço assim como os meios necessários para que durante a 

desmontagem seja possível usar equipamentos de levantamento ou dispositivos de suporte; 

- Usar o menor número de conectores diferentes para facilitar a 

desmontagem com menor número de ferramentas e equipamentos. “Mesmo que resulte 

num sobredimensionamento de algumas conexões”, será compensado na montagem e 

desmontagem. 

Para desconstruir são necessários conhecimentos técnicos e aptidões dos 

envolvidos no processo, isso poderá servir de incentivo para criação de um novo mercado 

de materiais de construção, ou seja, a comercialização de materiais reutilizáveis ou a sua 

reciclagem caso isso não seja possível (COUTO, COUTO e TEIXEIRA, 2006). 
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A figura 22 mostra os 4 cenários para a reutilização dos materiais no 

ambiente da construção. 

 

 

Figura 22 – Os 4 cenários para a reutilização dos materiais no ambiente da construção 

Fonte: Couto, Couto e Teixeira (2006) 

No Brasil 90% dos resíduos gerados pelas obras podem ser reciclados, isso 

significa que essa atividade deve ser feita no próprio canteiro, e também pode ser 

executada fora da obra. O ideal seria se a reutilização e a reciclagem fossem praticadas 

diariamente usadas pelas construtoras e ao mesmo tempo fosse parte integrante do 

planejamento e execução das obras, mas no Brasil essa prática é vista como uma atividade 

a mais, ou seja, uma sobrecarga de trabalho e também é vista como um empecilho para o 

bom andamento dos serviços e seus prazos, e ao mesmo tempo, o uso de agregados 

reciclados ainda é considerado como fator negativo, pois a aceitação ainda é baixa, mesmo 

tendo começado o uso da reciclagem em 1997, até hoje são poucas as referências de obras 

que tenham usado a reciclagem dentro de seus canteiros. Esse assunto desperta mais 

interesse na Academia do que nas obras, mas isso poderia ser o inverso, porque o 

gerenciamento de RCD no canteiro de obras apresenta vantagens como a redução do 

volume de resíduos a descartar, redução do consumo de matérias como a areia e a brita, 

redução número de acidentes de trabalho devido às obras limpas e organizadas e do 

número de caçambas retiradas da obra, melhoria na produtividade, redução de passivos 
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ambientais, e atendimento aos requisitos ambientais de programas como Programa 

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

Construção Habitacional do Estado de São Paulo (Quali-Hab) e ISO 14.000 que passa a ser 

visto como diferencial positivo para a imagem da empresa junto ao público consumidor 

(LIMA e LIMA, 2009). 

O quadro 28 apresenta os diversos tipos de resíduos e as alternativas de 

destinação dos RCD. 

Quadro 28 – Alternativas de destinação para os diversos tipos de RCC 

Fases da obra Tipos de resíduos 

possivelmente 

gerados 

Possível reutilização 

no canteiro 
Possível reutilização 

fora do canteiro 

Limpeza do terreno 

Solos  Reaterros  Aterros  

Rochas, vegetação, 

galhos 
-  -  

Montagem do 

canteiro 

Blocos cerâmicos, 

concreto (areia, brita) 

Base de piso, 

enchimentos 
Fabricação de agregados 

Madeiras  
Formas, escorias, 

travamentos (gravatas) 
Lenha  

Fundações  

Solos  Reaterro  Aterros  

Rochas  
Jardinagem, muros de 

arrimo 
- 

Superestrutura  

Concreto (areia, brita) 
Base de pisos, 

enchimentos 
Fabricação de agregados 

Madeira  Cercas, portões Lenha  

Sucata de ferro, fôrmas 

plásticas  
Reforço para contrapisos Reciclagem  

Alvenaria  

Blocos cerâmicos, blocos 

de concreto, argamassa 

Base de piso, 

enchimentos, argamassas 
Fabricação de agregados 

Papel, plástico - Reciclagem  

Instalações hidro-

sanitárias 

Blocos cerâmicos 
Base de piso, 

enchimentos 
Fabricação de agregados 

PVC, PPR -  Reciclagem 

Instalações elétricas 

Blocos cerâmicos  
Base de piso, 

enchimentos 
Fabricação de agregados 

Conduites, mangueira, 

fio de cobre 
-  Reciclagem 

Reboco, interno, 

externo 
Argamassa  Argamassa  Fabricação de agregados 

Revestimentos  

Pisos e azulejos 

cerâmicos 
- Fabricação de agregados 

Piso laminado de 

madeira, papel, papelão, 

plástico 

- Reciclagem 

Forro de gesso 
Placas de gesso 

acartonado 

Readequação em áreas 

comuns 
- 

Pinturas  
Tintas, seladoras, 

vernizes, textura 
- Reciclagem  

Coberturas  

Madeiras  - Lenha  

Cacos de telhas de 

fibrocimento 
- - 

Fonte: Lima e Lima (2009) 
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6.5 – APLICAÇÃO DE RCD 

O uso de RCD em pavimentos tem-se mostrado viável em virtude da 

disponibilidade deste material e da existência de uma tecnologia de reciclagem, visto que 

seus resultados são satisfatórios e também por serem alternativas interessantes na 

substituição de materiais naturais, não renováveis. Na pavimentação de vias de baixo 

volume de tráfego, várias cidades do Brasil e no exterior, tem utilizado agregados 

reciclados em suas obras (DE SOUZA, et al. 2010). 

A primeira via pavimentada com RCD na cidade de São Paulo foi no ano de 

1984, localizada na zona oeste cuja característica devido o baixo volume de tráfego  

recebeu RCD em sua camada de reforço de subleito. Essa construção foi acompanhada 

pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) e na ocasião teve 

bom desempenho (LEITE, 2007).  

Uma parceria entre Prefeitura Municipal de Goiânia e Centrais Elétricas 

S.A. (FURNAS) resultou no desenvolvimento de pesquisas para execução de uma pista 

experimental, que demonstrou a viabilidade técnica da utilização de agregado reciclado 

oriundo de RCD na construção de bases, sub-bases e na mistura betuminosa de pavimentos 

urbanos. Nessa pesquisa foi constatado que os agregados reciclados provenientes de RCD 

são um excelente material na construção de bases e sub-bases de pavimentação, e também 

a viabilidade técnica do uso de agregado reciclado na construção de obras de pavimentação 

urbana, uma vez que apresentaram baixos valores de expansão. Os ensaios de campo e 

laboratório foram feitos para verificar as propriedades e a trabalhabilidade do material, 

onde foi concluído que apesar dos agregados reciclados apresentarem boas características, 

vantagens como: viabilidade técnica; contribuição para redução dos impactos ambientais; 

boa resistência, mesmo depois de cinco anos decorridos da experiência, a pista apesar do 

fluxo intenso de veículos de grande porte, ainda se encontra em bom estado. A reciclagem 

de RCD e a sua aplicação em obras de pavimentação são tecnicamente viáveis. Esses 

materiais podem ser usados para estabilizar solos, componentes das camadas do pavimento 

ou aplicados diretamente nessas camadas e até mesmo na mistura betuminosa destes 

pavimentos (DE SOUZA, et al. 2010). 

A figura 23 mostra um exemplo de aplicação de RCD usado na construção 

de pavimentos em Goiânia que teve acompanhamento do IPT. 
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Figura 23 – Base executada com agregado reciclado de RCD, Goiânia. 

Fonte: De Souza, et al. 2010. 

 

Em 2003 o entulho gerado pela demolição parcial de um edifício no Rio de 

Janeiro, um projeto da construtora paulista Racional Engenharia, que teve uma área de 

67.000m
2
 e incluiu a reforma de um prédio de 50 anos, foi a reciclagem o entulho gerado 

pela obra e essa matéria prima foi usada para a fabricação de blocos de concreto, que 

foram doados para a construção de casas populares. Apesar de a reciclagem ser um 

conceito novo na Construção Civil, tem sido aplicado no Sistema de Gestão Ambiental 

criado pela empresa para reduzir o impacto sobre das obras e sobre o Meio Ambiente, onde 

o principal desafio era dar uma destinação adequada ao entulho e a solução encontrada foi 

comprar uma linha de reciclagem para fazer a britagem do entulho, alugar um terreno no 

distrito de Campo Grande, e utilizar o material para fabricação de blocos de concreto. O 

canteiro de reciclagem teve um investimento de aproximadamente R$ 400 mil e fica a 

cerca de 60 km da construção. O entulho gerou cerca de 600 mil blocos de concreto, 

usados na construção de 600 casas populares. Como cada bloco custa, em média R$ 1,00, 

essa doação foi equivalente a R$ 600 mil. O maior benefício deste projeto é ambiental, 

pois o custo do material é somente 10% a 15% menor em comparação com produto não 

reciclado, afirma o diretor executivo de construção da Racional (ESTADÃO, 2003). 

A separação e a reciclagem dos resíduos no canteiro poupam jazidas 

naturais, e gera economia no transporte de materiais, mas para isso “é preciso ter escala de 

resíduos para compensar os custos com as máquinas que vão fazer a moagem e a 

separação", pondera Vanderley John. Há obras em que levar para o canteiro uma miniusina 

de reciclagem pode ser vantajoso. As figuras 25, 26 e 27 são do condomínio horizontal 

Villagio Maia na região de Guarulhos em São Paulo, outro exemplo de reciclagem. Em 
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uma visita ao terreno os engenheiros da construtora Setin encontraram um piso de concreto 

de 12.500m
2
, e para retirar esse material do local seriam necessários 1.200 viagens de 

caminhão. Então eles decidiram comprar equipamentos e reciclar o material na própria 

obra. Esse piso virou blocos de fundação, concreto, muros, lajes, shaft de água e luz e 

outros pré-moldados que resultou em somente 1% de economia e evitou um enorme 

impacto ambiental (ESTADÃO, 2003). 

 

A figura 24 é do condomínio Villagio Maia na região de Guarulhos em São 

Paulo, um exemplo de reciclagem. 

 

Figura 24 - Construção do Villagio Maia, a Setin investiu na demolição de 12.500m
3
 de concreto 

Fonte: Capello, 2006 

 

A figura 25 é do condomínio Villagio Maia na região de Guarulhos em São 

Paulo, onde pode ser observada a produção de RCD no próprio canteiro de obra. 

 

Figura 25 - Produção de agregados no canteiro da construtora Setin na obra de Guarulhos (SP), 

redução de custos de transporte de materiais 

Fonte: Capello, 2006 
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A figura 26 mostra o condomínio Villagio Maia na região de Guarulhos em 

São Paulo, onde pode ser visto os blocos de concreto usados na construção das casas. 

 

 

Figura 26 - Blocos de concreto de agregado reciclado usado condomínio Villagio Maia 

Fonte: Capello, 2006 

A Pontal Engenharia uma construtora de Goiânia, conquistou na edição 

2011 por meio do projeto ‘Produção Mais Limpa e Sustentável com Resíduo Zero’, o 

Prêmio Goiás de Gestão Ambiental o 1º lugar na categoria Atividade Industrial – Pequena 

Empresa, que conta com apoio SEBRAE e o “Prêmio Eco 2011, da Câmara Americana de 

Comércio (Amcham), que reconhece empreendimentos com práticas socialmente 

responsáveis e gera reflexão sobre o desenvolvimento empresarial sustentável no Brasil”. 

Esse projeto começa em uma mini usina de reciclagem instalada nos canteiros de obras da 

empresa que reaproveita os resíduos da construção de suas obras que são: canaletas, 

blocos, concretos, pedras e argamassas. Esse entulho se transforma em matéria prima, 

empregado em revestimentos, contrapisos e produção de blocos de concreto. O engenheiro 

civil da Pontal Engenharia, Wesley de Andrade explica que a ação inova porque apresenta 

prática sustentável e melhora a gestão dos resíduos sólidos, economiza recursos naturais e 

diminui impactos ambientais (AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS, 2012). 

Em 2008 havia 20.126 construtoras nacionais com mais de 5 funcionários 

das quais 191 implantaram o gerenciamento de RCD, ou seja, 1% do total, conforme dados 

do IBGE, que pode ser visto no quadro 29, estas empresas adotaram práticas de manejo e 

destinação dos resíduos buscando uma harmonia com o CONAMA Resolução Nº307. Para 

os planos de gestão integrada não há obrigatoriedade das construtoras apresentarem um 

projeto de gerenciamento de resíduos como condição para liberação dos alvarás de 

construção. Dessas 191 empresas que implantaram o gerenciamento de resíduos, mais de 

90% fizeram em obras residenciais e em edifícios multipisos, estas são caracterizadas pelo 

uso de concreto armado moldadas no canteiro de obras através de formas de painéis de 
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madeira e vedações em blocos de concreto ou cerâmico (ÂNGULO, CARELI e 

MIRANDA, 2008). 

O aumento da quantidade de construtoras que implantam a gestão de RCD 

vai depender da implantação dos planos municipais de gerenciamento de resíduos ao 

exigirem e ou obrigarem as construtoras, nas respectivas obras, a apresentarem seus 

comprovantes de destinação para que haja o licenciamento e a liberação do habite-se que 

ficará dependente dessa obrigatoriedade (CARELI, 2008). 

 

Quadro 29 – Construtoras que implantaram gerenciamento de RCD em canteiros 

Estado Número de 

empresas 
AL 12 

BA 20 

MA 09 

PI 04 

RN 06 

DF 25 

MG 07 

PE 28 

SE 20 

SP 60 

Total 191 

Fonte: Adaptado de Ângulo, Careli e Miranda (2008) 

 

Ângulo, Careli e Miranda (2008), comparam através dos registros de RCD 

gerados e apontados em duas obras os onde foi possível avaliar a composição desses 

resíduos mostrados na tabela 7, cujas características das obras são:  

“Obra A: edifício residencial de 11.984m
2
 de área construída, no município de São Paulo, 

compreendendo todo seu período de execução (22 meses), com sistema de gestão de RCD 

implantado conforme a metodologia proposta por SINDUSCON (2005)”;  

“Obra B: edifício residencial multipiso de 26.613m
2
 de área (42 pavimentos), no município 

de Recife, PE, a fase de execução de estrutura (6 meses), com sistema de gestão de RCD 

implantado conforme a metodologia proposta por SINDUCON (2005)”. 
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Tabela 7 – Composição média dos resíduos da Construção Civil para uma obra de edifício 

residencial compreendendo todo seu período de execução de 22meses 

 

Fonte: Ângulo, Careli e Miranda (2008) 

Na obra A, os resíduos de classe B representam mais 40% do volume 

transportado. Na obra B, por se tratar de execução de estrutura, o resíduo de madeira e de 

aço é maior e os resíduos de papel gerado pelas embalagens de cimento e argamassa é 

menor que na obra A, devido às etapas de alvenaria e revestimento. 

Com a triagem é possível evitar o empolamento, que é “o aumento do 

volume do RCD devido à má organização deste dentro das caçambas estacionárias, 

formando grandes vazios”, que pode ser originados por grandes pedaços de madeira, 

metais, concreto, entre outros. “A prática de gestão de resíduos em canteiro, que inclui a 

conscientização dos funcionários quanto ao desperdício, associada à certificação de 

qualidade ISO 9000, pode auxiliar na redução da geração de RCD no canteiro”.  

A Obra A, gerou 115,8kg/m
2
 construído de resíduo, esse valor é inferior a 

150 kg/m
2
, valor de referência normalmente adotado para obras brasileiras. Esses fatores 

reduziram o volume transportado, gerando economia de 47% no custo com caçambas 

retiradas das obras que pode ser visto na tabela 8.  

 

Tabela 8 - Redução total de custo associada à redução da massa de resíduos gerada por m
2
 de 

construção. 

 

Fonte: Ângulo, Careli e Miranda (2008) 
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A Obra B, houve dificuldade para destinação correta de alguns resíduos. Os 

resíduos classe A foram destinados para o único local licenciado para recebimento de 

resíduos classe A o aterro da Muribeca. Os resíduos de sacos de cimento e de argamassa 

não foram aceitos por empresas recicladoras, dificultando o cumprimento da legislação, os 

resíduos de madeira foram destinados às olarias da região, os resíduos de gesso parte foi 

reciclado nessa obra pela empresa que ficou responsável pela execução dos revestimentos 

de gesso, e o restante foi destinado para uso na agricultura.  

O cumprimento das determinações legais, diferenciação na imagem 

institucional; uma melhor organização no canteiro, a redução dos riscos de acidentes, a 

contribuição para a qualificação dos operários, a redução dos custos de transporte e 

destinação, são benefícios decorrentes da gestão em canteiros. A triagem nos canteiros 

facilita a reciclagem nas usinas e um sistema de gestão de resíduos em canteiro garante que 

a fração dos resíduos de classe A não seja contaminada por gesso, solo, matéria orgânica 

ou outros, a reciclagem desses resíduos no próprio canteiro, reduziria impactos ambientais 

como a emissão de poluentes, o consumo de energia e os custos de transporte. 

A reutilização de materiais precisa estar inserida no planejamento da obra 

desde a fase da concepção do projeto, isso possibilitará a adoção de escoramento e 

andaimes metálicos que são plenamente reaproveitáveis até o final da obra, por exemplo. 

Esta por sua vez fará com que os materiais que seriam descartados com um custo 

financeiro e ambiental voltem em forma de materiais novos é através do reaproveitamento, 

onde estes podem ser reinseridos nas obras, com isso evita a retirada de novas matérias 

primas do Meio Ambiente. Para isso é necessário às empresas observarem as normas 

regulamentadoras e seus procedimentos para que os materiais estejam enquadrados no 

padrão de qualidade. Um exemplo de aplicação é a produção de pavers que são pisos de 

concreto pré-moldados intertravados, destinados à pavimentação, muito usados em praças, 

calçadas, ruas, avenidas, estacionamentos e pátios industriais, como pode ser visto na 

figura 27. Na figura 28 está sendo mostrando um mobiliário urbano confeccionado também 

com agregado reciclado. Resíduos de alvenaria; concretos e argamassas podem ser usados 

em bases para pisos de concreto sem função estrutural e para confecção de blocos de 

concreto podem ser utilizados agregados reciclados de blocos cerâmicos, concreto ou caco 

de cerâmica, conforme figura 29. Os materiais que não serão reutilizados diretamente, mas 

podem ser reciclados se dividem entre os que são reciclados dentro das obras e os que se 

vão para reciclagem fora do canteiro (LIMA e LIMA, 2009). 
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A figura 27 mostra um exemplo de pavers, produzido com RCD. 

 

Figura 27 - Confecção de pavers com agregados reciclados 

Fonte: Lima e Lima (2009) 

 

A figura 28 é mostrado um banco de alvenaria produzido a partir de RCD. 

 

Figura 28 - Confecção de mobiliário urbano com agregados reciclados 

Fonte: Lima e Lima (2009) 
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A figura 29 pode ser visto blocos de concreto produzidos com RCD. 

 

 

Figura 29 - Confecção de blocos com agregados reciclados 

Fonte: Lima e Lima (2009) 

 

6.6 - MERCADO 

Os subprodutos da reciclagem de RCD merecem atenção, ao compararmos 

aos produtos feitos com brita nova. Os produtos feitos com RCD, ou seja, produtos 

reciclados tem baixo custo. Uma comparação feita em 2008 pela USP, “mostrou que o 

produto reciclado tem uma consistência igual ao produto convencional, ou seja, mesmas 

características de medida, peso e durabilidade” (ABRECON, 2013). 

Os agregados naturais não podem ser substituídos na sua totalidade pelos 

agregados oriundos da fração cerâmica devida suas características como a elevada 

absorção e porosidade e também pelo fato de serem comercializados como agregado sem 

nenhum aviso ao consumidor que por sua vez é substituído pelo agregado natural sem 

nenhuma prevenção (ISAIA, 2007). 

Ainda de acordo com o mesmo autor, podem ser destacadas atitudes 

pioneiras com relação à produção e uso de agregado reciclado, como: 

- A qualidade técnica necessária pode ser alcançada? 

- O país já aprovou normas para uso e aprovação? 

- Exemplos bem sucedidos de aplicações são os casos do Edifício Torre 

Almirante do Rio de Janeiro e do Edifício Villagio Maia em Guarulhos, São Paulo. 
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O que impede a iniciativa privada de produzir agregados reciclados para 

serem usados em escala pela sociedade? A dificuldade da reciclagem dos resíduos de 

Construção Civil no Brasil pode ser de responsabilidade dos municípios ou pode ser por 

aspectos econômicos? 

Para se produzir em São Paulo em média 1m
3
 de concreto, são necessários 

300 kg de cimento, 0,60m
3
 de areia, 0,80m

3
 de brita como pode ser visto no quadro 30. 

Quadro 30 - Custo para produzir 1m
3
 de concreto 

Material Custo/Kg Total (R$) 

300 kg de cimento R$ 0,30 90,00 

0,60m
3
 de areia R$30,00 18,00 

0,80m
3
 de brita R$32,00 25,60 

Total  R$133,60 

Fonte: Adaptado de Isaia (2007) 

 

O quadro 31 mostra uma análise de custo para se produzir em São Paulo em 

média 1m
3
 de concreto com agregado reciclado substituindo 20% do agregado natural por 

reciclado, supondo que essa substituição irá alterar o consumo de cimento. 

Quadro 31 - Custo para produzir 1m
3
 de concreto com 20% de agregado reciclado 

Material Custo/Kg Total (R$) 

300 kg de cimento R$ 0,30 =  90,00 

0,48m
3
 de areia R$30,00= 14,40 

0,12m
3
 de RCD R$15,00   1,80 

0,64m
3
 de brita R$32,00 20,48 

0,16m
3
 de RCD R$16,00    2,56 

Total  R$129,24 

Fonte: Adaptado de Isaia (2007) 

Haveria uma economia de 3,2%. O valor total de concreto representa 20% 

do empreendimento, então a economia seria de 0,64% do custo total de uma obra 

convencional. Esse valor é compatível com os valores da Setin Engenharia para a 

construção do Vilagio Maia que foi de 1%. Portanto para incrementar o uso do agregado 

reciclado é necessário reduzir a relação do preço unitário do agregado reciclado pelo preço 

unitário do agregado natural não investindo em equipamentos para a produção que hoje já 

são suficientes para garantir uma produção superior ao estoque disponível nas metrópoles, 

mas sim procurar uma logística racional aproveitando as instalações, frotas de veículos e 
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áreas existentes e criar condições para o aumento da taxa de substituição de naturais 

(ISAIA, 2007). 

A Desmontec é uma empresa, que faz demolição, desmontes, implosões e 

terraplanagem, em obras de diferentes proporções, utilizando, por exemplo, britador 

móvel, que é um equipamento compacto, autopropulsionado “por motores a diesel, com 

alto desempenho, capaz de processar 120 toneladas de RCD por dia, e de transformar 

grandes volumes de resíduos sólidos inertes”, em agregados reciclados, como bica corrida 

ou rachão, ou seja, materiais sem função estrutural, mas que podem ser aplicados em base 

e sub-base das obras e em pavimentação. Os resíduos da Construção Civil eram 

transportados para depósitos e lixões nas periferias das cidades para serem processados e 

isso implicava elevados custos de logística, exigindo ainda a ocupação de grandes espaços 

físicos, isso até a importação deste tipo de equipamento para o Brasil. O uso de britadores 

trata os resíduos e os processa no mesmo local onde é gerado, que também podem ser 

utilizados na própria obra, isso gera redução de custos, evita agressão ao Meio Ambiente, 

redução do fluxo de caminhões pesados nas cidades e desperdício de recursos físicos e 

humanos, e ainda pode gerar receitas adicionais, através da venda dos materiais reciclados 

produzidos. As empresas do setor de reciclagem de resíduos de Construção Civil e 

demolição estão tratando a reciclagem com alta prioridade, desde a aprovação da 

legislação da PNRS, em 2010, onde a lei 12.305, atribui responsabilidade compartilhada 

entre as empresas e as autoridades públicas, para a gestão de resíduos. “Representantes do 

governo brasileiro acreditam que a reciclagem de resíduos sólidos da Construção Civil 

poderá gerar U$ 104 bilhões em aumento da atividade econômica, em torno da Copa de 

2014”. Os insumos são “de alta qualidade, produzidos a baixo custo e com grande 

aplicação”. Em “países mais desenvolvidos, essas práticas já são uma realidade. No nosso 

país, essa é uma tendência, que se fortalece dia a dia. O tamanho do nosso mercado é 

imensurável”, e por isso, a Desmontec em 2011adquiriu mais cinco britadores móveis. 

“Dessa forma, a Desmontec contribui para o desenvolvimento sustentável, capaz de 

satisfazer as necessidades atuais sem comprometer as futuras gerações”, segundo diretor 

Comercial da Desmontec o Sr. Hewerton Bartoli (DIAGRAMA MARKETING 

EDITORIAL, 2011). 

“A Terex Roadbuilding Latin America está trazendo para o Brasil sua linha 

completa de britadores móveis, equipamentos para trituração e peneiramento”, projetados 

para atender: pedreiras, mineração, construção, pavimentação, demolição e reciclagem. 

Esses equipamentos possuem diversas opções de configuração e podem ser alugados em 
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períodos de ociosidade ou deslocados até canteiros de obras mais distantes. Ela oferece 

treinamento para a operação e uma estrutura de peças de reposição, devido sua rede de 

representantes em todo o Brasil (DIAGRAMA MARKETING EDITORIAL, 2011). 

A figura 30 mostra um britador móvel de mandíbula sobre esteiras de 20 a 

40 toneladas que tem mobilidade para britagem no local, fácil de transportar para outras 

obras, capaz de produzir 120 a 400 ton/hora e possui um eletroímã para separação de 

ferragem, produz rachão e bica corrida e também pedrisco onde esse agregado reciclado 

produzido pode ser aplicado no próprio canteiro de obras que foi gerado como base e sub-

base.  

 

 

Figura 30 - Britador móvel 

Fonte: Diagrama Marketing Editorial (2011) 

A figura 31 mostra uma caçamba britadora que é usada para britagem de 

rocha, fragmentos de concreto, por exemplo, cujas vantagens são reaproveitamento do 

material no próprio canteiro que pode ser até reduzido do grau de granulometria, onde isso 

pode refletir no transporte reduzindo o grau de empolamento. 

 
Figura 31 - Britador móvel 

Fonte: Diagrama Marketing Editorial (2011) 
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A figura 32 é de uma escavadeira com esmagadora de concreto que pode ser 

aplicada em qualquer tipo de demolição em que haja concreto e ferragem. A vantagem é 

que com esse equipamento é possível reciclar e diminuir o volume de resíduos. 

 

Figura 32 - Escavadeira com esmagadora de concreto 

Fonte: Diagrama Marketing Editorial (2011) 

 

A figura 33 é de uma escavadeira sob esteiras de longo alcance com 

rompedor hidráulico, usada em demolições em que as escavadeiras comuns não alcançam, 

e possui alta estabilidade e produtividade. 

 

 
Figura 33 - Escavadeira de longo alcance com rompedor 

Fonte: Diagrama Marketing Editorial (2011) 
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7 - HISTÓRIA DA LOGÍSTICA NO MUNDO E NO BRASIL 

De acordo com Ballou (2006), o fluxo de informações, o nível de serviço e 

os custos são aspectos interdependentes e se um deles não for eficiente, todo o sistema será 

falho, ou seja:  

“Logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo 

eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações reativas 

desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito e 

atender às exigências dos clientes”. 

 

Logística é uma palavra de origem grega “LOGISTIKOS”, e do latim 

“LOGISTICUS” sendo que ambas significam cálculo e raciocínio matemático, seu 

desenvolvimento está voltado às atividades militares. O exército persa foi o primeiro a 

utilizar a logística na marinha, onde foram usados mais de 3.000 navios de transporte 

(MARQUES, 2008).  Ainda segundo o mesmo autor Alexandre o Grande, da Macedônia, 

alcançou diversos países como Grécia, Pérsia e Índia, por incluir a logística no 

planejamento estratégico, conhecer detalhadamente os exércitos adversários, seus campos 

de batalha e os períodos de alterações climáticas, incorporar novas tecnologias de 

armamentos, desenvolver alianças, manter um simples ponto único de controle cuja função 

era centralizar todas as decisões e gerenciar o sistema logístico e reunindo-o ao 

planejamento estratégico. Foi o primeiro a admitir juntamente com a cavalaria e infantaria 

engenheiros e contramestres. A equipe de engenheiros estudava e montavam estratégias 

para reduzir a resistência das cidades que futuramente seriam atacadas e os contramestres 

tinham a função operacionalizar da melhor forma o sistema logístico existente daquela 

época e seguiam à frente dos exércitos com a missão de comprar suprimentos suficientes 

para o exército e montar armazéns avançados na rota planejada. Dessa forma Alexandre 

desenvolveu um exército com capacidade de se movimentar rapidamente. 

Em 1888 o Tenente Rogers introduziu a disciplina de Logística na Escola de 

Guerra Naval dos Estados Unidos da América e demorou para que os conceitos fossem 

desenvolvidos. A consciência da logística ocorreu com as teorias desenvolvidas pelo 

Tenente-Coronel Thorpe que em 1917 publicou o livro “Logística Pura: a ciência da 

preparação para a guerra”, que tratava da estratégia e a tática de como um esquema de 

movimentação das operações militares, e a logística proporcionava os meios para essa 

movimentação (MENDES, 2010). 
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Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os exércitos precisavam 

movimentar suas tropas, com capacidade logística, e ao mesmo tempo suprir os soldados 

de mantimentos, armamentos e munições nos campos de guerra da Europa e da Ásia com 

um tempo curto e em locais de difícil acesso (CARVALHO, 2006). A logística foi 

utilizada somente como atividade militar até o fim da Segunda Guerra Mundial, logo após 

este período, a logística juntamente com o desenvolvimento tecnológico começou a ser 

usada (desenvolvidas e ou aplicadas) por empresas civis para abastecer os locais destruídos 

pela guerra (MENDES, 2010). 

Marques (2008) diz que na década de 50 as empresas começaram a se 

preocupar com a satisfação do cliente e o serviço ao cliente que será um fator importante 

na administração da logística.  Em 1962 foi criado Council of Logistics Management 

(CLM), primeira organização mundial a unir profissionais de logística com o objetivo de 

treinar (Ballou, 2006). 

Os anos 70 e 80 temos a implementação de diversas técnicas em logística 

como Material Requirement Planning (MRP), Kanban, Just in time (JIT) entre outros, e 

um aumento no uso da informática na administração da logística (MENDES, 2010). Ainda 

de acordo com o mesmo autor a logística no Brasil até os anos 70 era desconhecida, e a 

partir dessa época a  informática era um mistério e poucas empresas tinham esse 

conhecimento;  o setor automobilístico desenvolveu algumas iniciativas, principalmente 

nas áreas de movimentação e armazenagem de peças e componentes, o setor de energia 

elétrica definiu normas para embalagem, armazenagem e transporte. Em 1977 foram 

criadas a Associação Brasileira de Administração de Materiais (ABAM) e a Associação 

Brasileira de Movimentação de Materiais (ABMM) em 1979 foi criado Instituto de 

Movimentação e Armazenagem de Materiais (IMAM). Em 1980 surgiu o primeiro grupo 

de Estudos de Logística, que diferenciou as atividades de transportes de distribuição e de 

logística; em 1982 foi trazido do Japão o sistema de logística integrada usando o JIT e o 

KANBAN, desenvolvidos pela Toyota; em 1984 a Associação Brasileira de 

Supermercados (ABRAS) criou um departamento de logística para estudar as relações 

entre fornecedores e supermercados;  em 1988 foi criada a Associação Brasileira de 

Logística (ASLOG). A partir de 1994 com a estabilização da moeda brasileira o foco é a 

administração dos custos, e a informática cresce com a Tecnologia de Informação (TI) 

juntamente com o desenvolvimento de softwares como o Warehouse Management System 

(WMS) códigos de barras e sistemas para roteirização de entregas para facilitar o 
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gerenciamento de armazéns; privatização de rodovias, portos, telecomunicações, ferrovias 

e terminais de contêineres e a logística no Brasil passa a ter seu real desenvolvimento. 

 

7.1 - LOGÍSTICA NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

A Construção Civil cresceu nas últimas décadas e devido à concorrência 

acirrada, as empresas estão buscando eficiência técnica e econômica. Essa evolução ocorre 

em paralelo à tecnologia de informação e ferramentas de gestão que estão agregadas ao 

segmento da Construção Civil, e se compararmos com outras cadeias produtivas do setor 

industrial veremos que são poucos os usos desses conceitos. Devido o tratamento de 

informações para tomada de decisões a Construção Civil precisa ser mais ágil e por isso 

cresce a importância da logística. A dificuldade e as variáveis da logística nas obras é A 

possibilidade de entender os problemas e eleger uma série de técnicas mais adequadas para 

serem utilizadas, visando à otimização dos processos de fluxo direto e reverso assim como 

a redução de custos. Com esse aumento da competitividade nesse setor as empresas tem a 

necessidade de adotar técnicas de produção com menor custo mantendo sua qualidade, 

Haga e Sacomano, 1999 (apud Guerrini, 1997) complementam dizendo que a 

diferenciação desses critérios e também a velocidade de entrega à quebra de barreiras, 

sugere-se que a gestão da rede de suprimentos possa ser considerada uma vantagem 

competitiva para as empresas de Construção Civil de pequeno e médio porte. A área de 

compras é onde se tem o maior gasto nos empreendimentos e de acordo com o tamanho da 

obra, a construção de um edifício aponta cerca de 40% dos gastos com materiais usados 

nas obras, sendo que esse gasto pode checar a 50% (PINTO e JÚNIOR, 2004).  

 

7.2 - LOGÍSTICA INTERNA NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

A logística interna de uma indústria quando comparada com a Construção 

Civil pode ser chamada de logística do canteiro de obras desconsiderando suas 

particularidades, que está diretamente ligada à execução das atividades, gerenciamento das 

informações e dos processos de produção ligados aos empreiteiros e fornecedores, mão de 

obra terceirizada, movimentação interna e definição do armazenamento dos materiais 

(PINTO e JÚNIOR, 2004). 

De acordo com Cruz (2002) a Integração da Logística na Construção Civil 

está dividida em quatro fases, conforme figura 34: 
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Figura 34 – Fases da Integração da Logística na Construção Civil 

Fonte: Cruz (2002) 

Na Fase I, há uma busca de um melhor relacionamento entre as empresas 

procurando atender as necessidades dos clientes visando facilidade no pagamento 

oferecendo assistência pós-venda, os setores de marketing e vendas procuram entender as 

necessidades dos clientes e adaptá-las ao projeto do produto; falta visão logística na fase de 

vendas e consciência dos custos logísticos na relação com o cliente. 

Na fase II, podemos observar que há uma redução nos tempos de entrega 

dos materiais, melhora da qualidade no recebimento, redução dos custos produtivos junto 

aos fornecedores. O setor de suprimentos mantém a decisão de compras e não tem visão do 

custo total. 

Na fase III há integração do canteiro de obras. O layout passa a ser visto 

como um fator de aumento de produtividade é definido a localidade do almoxarifado e as 
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rotas de movimentação de materiais, os carrinhos de transporte são introduzidos para 

movimentar tijolos e argamassa (por exemplo), entregas de materiais paletizados e em 

cargas/lotes menores visando à redução dos custos logísticos, melhora da segurança nos 

canteiros de obras. O computador começa a aparecer. 

A tendência à logística integrada que busque melhorar o gerenciamento dos 

estoques, movimentações, armazenamento e troca de informações entre o canteiro de obras 

e fornecedores em tempo real e eliminar atividades que não agregam valor através da 

definição clara do nível de serviço, definição de um sistema logístico de forma que integre 

as etapas de concepção do produto, suprimentos e as atividades de pós-vendas voltados ao 

atendimento do consumidor/e ou cliente, produtos de maior valor agregado e visão 

estratégica da logística com o objetivo de gerenciar a cadeia de abastecimento. 

 

7.1 - LOGÍSTICA EXTERNA NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Analogamente à indústria, a logística externa na Construção Civil está 

ligada com a logística de suprimentos, esta por sua vez cuida do planejamento, 

processamento das aquisições de materiais, negociações com fornecedores, transportes de 

recursos e contratação de mão de obra. Podemos chamar também de logística de entrada 

(MARCONDES E CARDOSO, 2005). Para Fleury, Wanke e Figueiredo (2000) a 

integração externa é o desenvolvimento de relacionamentos cooperativos com os demais 

elos de uma cadeia, e está baseada na confiança, capacidade técnica e na troca de 

informações, conforme figura 35. 

 

Figura 35 – Fluxo de Logística 

Fonte: Adaptado de Luchezzi (2010) 
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A logística na Construção Civil se diferencia de um modelo tradicional de 

um determinado segmento industrial e pode ser entendida como um sistema complexo. A 

área de suprimentos/e ou compras tem as relações com os diversos tipos de fornecedores e 

devido o fato das empresas não definirem o nível de serviço que desejam normalmente as 

relações são difíceis. A característica da produção em um canteiro de obras é longa e sob a 

ação do tempo, temporária, layout improvisado, pouco investimento em equipamentos de 

produção e movimentação interna de materiais. O fluxo de material é extenso, pois inclui o 

transporte do fornecedor, o canteiro de obras feito pelo transportador e o transporte interno 

feito diversas vezes de forma precária e é praticamente informal o fluxo de informações 

(CRUZ, 2002). 

Na figura 36 é mostrado um esquema genérico da logística na Construção 

Civil. 

 
Figura 36 – Esquema genérico da cadeia logística na Construção Civil 

Fonte: Cruz (2002) 
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8 - LOGÍSTICA REVERSA (LR) 

A distribuição física é o processo das mercadorias chegarem aos clientes, 

ela se expandiu com o conceito de gerenciamento da cadeia e abastecimento, e 

infelizmente o mercado vê a cadeia como pontos de entrega (KOTLER, 2000), ainda 

segundo o mesmo autor em primeiro lugar a empresa seria mais eficaz se considerasse as 

exigências de seu mercado-alvo, e a partir desse ponto projetasse a cadeia de suprimento 

em um processo retroativo. As áreas de marketing e logística se esforçam para melhorarem 

a distribuição física e o nível de serviço oferecido devido às oportunidades de custos, e 

também por causa do crescimento dos volumes a serem distribuídos juntamente com a 

necessidade dos produtos certos estarem no lugar certo, na hora certa conforme o nível de 

serviço acordado. O uso de técnicas e filosofias como qualidade total, Just in Time, TI em 

logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos tem como objetivo aumentar a 

velocidade de atendimento aos clientes e a redução de custos totais (LEITE, 2003). 

Assim como as filosofias acima, a Logística Reversa tem a proposta de um 

novo modelo de gestão que considera os impactos ambientais, sociais e econômicos. 

Porém se essas atividades forem organizadas, benefícios podem ser alcançados junto com a 

melhora nos padrões de vida das comunidades, assim como a Logística Reversa deve ser 

sempre discutida nas organizações, a sustentabilidade sugere como uma nova maneira de 

pensar nos negócios. (PEREIRA, et al., 2012). 

Os clientes estão mais exigentes, pois não querem somente produtos de 

qualidade, rejeitando produtos que agridam o Meio Ambiente, eles querem os que atendam 

as “normas pré-estabelecidas pelos órgãos responsáveis de proteção ao Meio Ambiente”. 

Sendo que em alguns casos o fluxo logístico conhecido não serve mais, pois a preocupação 

não é somente levar, mas também saber como os produtos voltarão para as empresas. A 

velocidade de descarte de produtos cresce após seu uso, e por não encontrarem canais de 

distribuição reversos de pós-consumo estruturados e organizados, isso acaba provocando 

desequilíbrio entre as quantidades de resíduos descartados e os reaproveitados, e gera um 

crescimento de produtos pós-consumo e pós-venda, sendo o lixo urbano um grave 

problema ambiental atualmente (LEITE, 2003).   
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Os resíduos são gerados na maioria das vezes por indústrias e armazéns, que 

constituem de materiais e podem ser reaproveitados e voltarem ao processo produtivo, mas 

para que isso aconteça, é necessários sistemas que gerenciem o fluxo reverso, da mesma 

forma como acontece no fluxo direto, o que em várias vezes o processo logístico reverso 

necessita das mesmas atividades do processo logístico direto (LEITE, 2003).  

Podemos observar o fluxo logístico direto e reverso na figura 37. 

 

Figura 37 – Processo logístico direto x reverso 

Fonte: Guarnieri (2006) 

Para resolver esse problema imposto pelo mercado surge a Logística 

Reversa o ato de fazer com que os resíduos sejam transportados de forma segura até a 

empresa que o gerou ou que outra empresa seja capaz de dar o destino correto (JUNIOR, 

2007). 

As necessidades da Logística Reversa também se faz necessária por causa 

do aumento número de leis (como a Lei 12.305 e o CONAMA N
o
307) que proíbem que 

produtos sejam descartados de forma indiscriminada e ao mesmo tempo incentivam a 

reciclagem de recipientes de bebidas e embalagem. O aspecto importante da Logística 

Reversa é a necessidade de um controle e da mesma forma que a estratégia de serviço 

máximo ao cliente, um programa de retirada do mercado deve ser feito independentemente 

do custo (BOWERSOX e CLOSS 2007). 

Em muitos produtos descartados, têm condições específicas para sua 

reintegração ao ciclo produtivo, seja por tecnologia de reciclagem ou aplicação restrita em 

alguns mercados, baixa disponibilidade de produto de pós-consumo dificultando sua 
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produção em escala. Em mercados onde tem apenas um comprador ou poucos 

compradores, isso desmotiva investimentos dificultando a montagem de uma estrutura 

logística e o desenvolvimento de novas aplicações para os materiais reciclados. A 

Logística Reversa planeja, opera e controla o fluxo e as informações correspondentes à 

volta dos produtos por meio dos canais de distribuição reversos de pós-consumo e pós-

venda ao ciclo dos negócios da empresa ou ao ciclo produtivo (LEITE, 2003). 

Os objetivos: legais estão ligados com as legislações vigentes, econômica, 

agregar valor e diminuir as perdas pela recuperação do valor empregado no processo 

produtivo, e à imagem da empresa que pode ser alcançada com o cumprimento dos 

objetivos ecológicos (GUARNIERI, 2011). 

A Logística Reversa de pós-consumo e de pós-venda pode ser vista na 

figura 38. 

 

Figura 38 – Logística reversa – área de atuação e etapas reversas 

Fonte: Leite (2003) 

O canal de reciclagem tem ganhado cada vez mais credibilidade pelo setor 

industrial, e pela população que observa como oportunidade para obter ganho. Porém esse 

processo engloba a coleta, seleção e preparação para o reaproveitamento e a volta desses 

materiais ao processo produtivo sob a forma de matéria prima (DE SOUZA e DE SÁ, 

2003). A reciclagem além de agregar valor econômico, ecológico e logístico onde os 

materiais podem voltar como novas matérias primas o reuso agrega valor de reutilização ao 

bem de pós-consumo e a incineração agrega valor econômico, através da  transformação 

dos resíduos em energia elétrica (LEITE, 2003). 

O canal de desmanche ou canibalismo é um sistema que revaloriza um 

produto durável de pós-consumo ou de pós-venda, pois após sua coleta é desmontado os 

componentes e são separados, os que estão em condições de uso podem ser enviados 
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diretamente ao mercado de peças usadas ou remanufaturados e os que não estão condições 

de serem usados são destinados a aterros sanitários ou são incinerados (GUARNIERI, 

2011). 

No caso da Construção Civil a Logística Reversa pode ser vista conforme a 

figura 39. 

 

Figura 39 – Fluxo logístico reverso na Construção Civil 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2013) 

 

8.1 – LOGÍSTICA REVERSA E O SEU PAPEL SUSTENTÁVEL 

A sensibilização ambiental e social das sociedades modernas cresce, e com 

isso surgem novas exigências por parte dos consumidores, e para a estratégia empresarial a 

logística e a sustentabilidade são vistas como fontes de vantagens competitivas. As 

empresas perceberam que a falta de políticas de retorno e um sistema de Logística Reversa 

influenciam de forma negativa a logística direta. Através disso perceberam a importância 

de uma questão ambiental.  A economia, o ambiente e a sociedade, ou seja, as dimensões 

do desenvolvimento sustentável tem uma importante contribuição para sistematização do 

desenvolvimento da Logística Reversa. (MARCONDES E CARDOSO, 2005). 

Essa contribuição acontece na medida em que a implementação da Logística 

Reversa de pós-consumo. Acontece que o objetivo econômico pode ser uma motivação 

para atingir resultados financeiros de acordo com as economias alcançadas pelo 

aproveitamento de matérias primas secundário oriundas dos canais reversos de reciclagem 

ou por uma revalorização das mercadorias nos canais de reuso ou de remanufatura (LEITE, 

2003). 
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A mudança da cultura na empresa refletirá nas mudanças da visão dos 

negócios no longo prazo incorporando à estratégia e aos objetivos econômicos da empresa, 

as dimensões social e ambiental. Ao adotar uma postura sustentável implica mudanças na 

cultura das organizações e a participação das pessoas quanto às mudanças de atitudes 

como, para reduzirem o consumo de energia, economizarem água, estabelecer um modo 

eficiente e eficaz de gerenciar os resíduos das obras e ao fazer uma coleta seletiva. O Brasil 

oferece oportunidades para as empresas de Construção Civil que tem vontade de se 

diferenciar e assumir práticas de sustentabilidade em seus negócios, empreendimentos e 

obras. Visto pelo lado estratégico traz ganhos para os investidores, empresa, comunidade, 

sociedade e gerações futuras. A construção precisa ser classificada como “Construção 

Sustentável”, mas para isso é necessário pensar em todas as suas fases: projeto, execução e 

demolição, isso significa dizer que precisam gerir promover a sustentabilidade de forma 

sistemática, pois as exigências da sociedade, de investidores, financiadores e consumidores 

obrigam as empresas a levarem em conta o impacto de suas atividades em todo seu 

entorno. A Construção Civil é responsável pela construção e a manutenção da 

infraestrutura do país e consomem até 75% dos recursos naturais extraídos. Os canteiros de 

obras são responsáveis por gerar grandes quantidades de poeira e ruídos causando erosões 

que prejudicam os sistemas de drenagem. A construção causa a diminuição da 

permeabilidade do solo, e com isso provoca enchentes. A madeira extraída ilegalmente, 

compromete a sustentabilidade e representa uma ameaça ao equilíbrio ecossistêmico e o 

consumo de água e energia elétrica neste setor é alto (DA SILVA, RODRIGUES e 

PINHEIRO, 2009). 

 Até 2014 a Construção Civil terá de passar a obedecer a Lei 12.305, que 

por enquanto, encontra-se no estágio de negociação entre empresas e governo, para 

equacionar a Logística Reversa de seus produtos, cuja expectativa é que a lei seja 

implementada gradativamente. Em um país com extensão superior a oito mil quilômetros 

quadrados com várias regiões inacessíveis, é preciso compreender a complexidade para 

fazer funcionar a PNRS. De início é necessário organizar pontos de recepção, os meios de 

transporte adequados, as armazenagens dos produtos, o reaproveitamento, ou seja, toda a 

cadeia de Logística Reversa precisa ser estruturada. Até 2014 os entulhos de obras terão de 

ter depósitos específicos e não poderão mais se misturar aos resíduos domiciliares. Há 

outros setores que podem servir de exemplo para que a Construção Civil se adapte como, 

por exemplo, o retorno de embalagens vazias de agrotóxicos que hoje retorna 95% das 

embalagens e tem mais de 500 postos de coleta no país. As empresas que recolhem os 
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entulhos nem sempre, são credenciadas ambientalmente e as empresas que não são 

credenciadas não atendem corretamente as regulamentações e o entulho que retiram dos 

canteiros de obras acabam sendo jogado em terrenos baldios. A Construção Civil vai 

precisar corrigir isso, explica Paulo Roberto Leite, presidente do Conselho de Logística 

Reversa do Brasil (CLRB), ele entende que se a Construção Civil souber implantar a sua 

política de Logística Reversa poderá obter ganhos econômicos, principalmente com o 

reuso de matérias primas. A Logística Reversa movimenta cerca de US$ 20 bilhões por 

ano, segundo dados do CLRB e da ASLOG. Se o número de empresas preocupadas com o 

reuso de materiais fosse maior, esse valor poderia crescer. Hoje, somente 5% das empresas 

no Brasil estão preocupadas com isso e apenas 10% dos produtos vendidos voltam para 

serem total ou parcialmente reutilizados (SANTOS, 2012). 

 

8.2 – CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO REVERSOS DE BENS DE PÓS-VENDA (CDR-

PV) 

A Logística Reversa de pós-venda irá tratar da devolução de produtos por 

algum motivo (JUNIOR, 2007).  

Os Canais de Distribuição Reversos de Bens de Pós-Venda (CDR-PV) que 

tratam do planejamento, do controle e do retorno de produtos que estão sem ou com pouco 

uso que voltaram à cadeia de distribuição por: devoluções por problemas de garantia, 

avarias no transporte, defeitos em garantia, pedidos emitidos errado, fim de estação, 

excesso de estoques ou obsoletos, prazo de validade vencido, entre outros motivos (LEITE, 

2003). 

Os motivos do retorno dos resíduos na logística de pós-venda e o canal 

reverso é apresentado no quadro 32. 

Quadro 32 – Análise da destinação de resíduos de CDR-PV 

Motivo do Retorno Canal Reverso 
Erros de expedição 

Produtos sazonais 

Produtos com defeito 

Produtos com validade expirada 

Produtos obsoletos 

Produtos deteriorados 

Produtos avariados 

Venda ao mercado secundário 

Remanufatura 

Desmanche 

Reciclagem 

Incineração 

Aterro sanitário 

Fonte: Guarnieri (2011) 
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8.3 - CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO REVERSOS DE BENS DE PÓS-CONSUMO 

(CDR-PC) 

Os Canais de Distribuição Reversos de Bens de Pós-Consumo (CDR-PC) 

tratam dos produtos ao término da sua vida útil e que ainda tem possibilidade de serem 

reutilizados e os resíduos industriais, esses produtos poderão ser oriundos de bens duráveis 

ou descartáveis e podem estar em canais de reuso, reciclagem, desmanche e destinação 

final. Esses dois canais podem agregar valor: econômico, ecológico, legal, logístico e de 

imagem corporativa para as empresas. As sociedades por sua vez se defenderão de meios e 

de legislações (LEITE, 2003).  

Os motivos do retorno e a destinação dos canais reversos dos resíduos de 

pós-consumo podem ser observados no quadro 33. 

 

Quadro 33 – Análise da destinação de resíduos de CDR-PC 

Motivo do Retorno Canal Reverso 
Fim de utilidade para o primeiro consumidor Venda ao mercado secundário 

Remanufatura  

Fim da vida útil  

Resíduos ao final de processos produtivos 

Desmanche 

Reciclagem 

Incineração 

Aterro sanitário 

Fonte: Guarnieri (2011) 

De acordo com Leite (2003) os canais de distribuição reversos de pós-

consumo de materiais, estão divididos em: 

a) Bens descartáveis: o tempo de duração da sua vida útil é em semanas (muito difícil 

ser superior a 6 meses); são produtos como: embalagens, materiais de escritório, 

suprimentos para computadores, pilhas, fraldas, jornais, revistas, entre outros. 

b) Bens duráveis: sua vida útil varia de alguns anos a algumas décadas; são produtos 

como: automóveis, eletrodomésticos, eletrônicos, máquinas e equipamentos industriais, 

aviões, edifícios, construções civis, entre outros. 

c) Bens semiduráveis: sua vida útil é de alguns meses e raramente superior a dois 

anos; são produtos como: baterias de automóveis de celulares e de computadores, óleos 

lubrificantes, entre outros. 

Esses canais são possíveis por causa de exigências legais, revalorização 

econômica, interesses ecológicos e ambientais e hábitos de consumo das indústrias e da 

sociedade (PEREIRA et al., 2012). No entanto são necessárias algumas adaptações como 

no caso da Construção Civil, onde a produção de produtos duráveis é entendida, como a 

construção dos imóveis e o desmanche seria entendido como demolição (LEITE, 2003). 
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A formação dos CDR-PC da Construção Civil pode ser visto na figura 40. 

 

Figura 40 - CDR-PC na Construção Civil 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2013) 

Os CDR-PC podem ainda serem classificados como Ciclo Aberto e Ciclo 

Fechado. Os canais de Ciclo Aberto estão ligados às etapas de retorno dos diferentes 

materiais de pós-consumo, cujo objetivo é substituir matérias primas novas na produção de 

diferentes tipos de produtos como, por exemplo: ferro e o aço e os materiais como areia, 

pedrisco, brita, bica corrida e rachão no caso da Construção Civil. Os canais de Ciclo 

Fechado estão ligados às etapas de retorno de produtos vindos de uma extração seletiva de 

materiais, cujo objetivo é utiliza-los na produção de produtos similares ao de origem, como 

por exemplo: latas de alumínio. Em outras cadeias produtivas como, por exemplo, a cadeia 

produtiva de madeiras, possui interfaces com outras cadeias passando pela de PVC, até a 

de cimento (MARCONDES E CARDOSO, 2005). 
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O papel da Logística Reversa dentro da cadeia produtiva da Construção 

Civil sob o ponto de vista da sustentabilidade pode ser visto na Figura 41. 

 

Figura 41 - A Logística Reversa na Construção Civil vista de forma sustentável 

Fonte: Marcondes e Cardoso (2005) 

 

Para Marcondes e Cardoso (2005), em qualquer segmento produtivo o 

estudo da Logística Reversa, justifica devido: aumento da velocidade de lançamento de 

produtos; fusões de empresas e novas estratégias de relacionamento entre empresas, com o 

objetivo de obter maior capacidade competitiva; maior conscientização ambiental dos 

clientes em relação ao consumo de produtos e serviços “ambientalmente corretos”; 

legislações severas aos impactos ambientais de produtos e ao consumo de recursos naturais 

(renováveis e não renováveis); preocupação das empresas com a imagem corporativa. 

Para a Construção Civil acrescenta-se: os processos industriais da cadeia 

produtiva da Construção Civil gerarem resíduos industriais de característica diversas e em 

alto volume e massa, os quais causam expressivos impactos ambientais; as atividades de 

Logística Reversa existentes acontecem por meio de iniciativas isoladas, e não são 

organização a ponto de serem ampliadas o desenvolvimento sustentável. Grande parte dos 

insumos consumidos são embalados, como por exemplo: sacos de cimento, sacos plásticos, 
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latas de tinta, entre outros, que por sua vez devem ter seu canal de distribuição reverso 

estruturado, que forma que permita sua revalorização em outros mercados, ou sua 

adequada destinação e disposição. A construtora assume um papel de integradora da cadeia 

da Construção Civil, onde materiais e produtos devem produzir um produto final com as 

características solicitadas pelo cliente. E fatores como, a diversidade de materiais e 

produtos, o volume destes, a falta de modulação em projeto e de projetos específicos, a 

precariedade dos sistemas de gestão, o planejamento e controle de produção, a escassez de 

normas técnicas, devem ser compartilhados com fornecedores de matérias e produtos. 
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9 – OBRAS VISITADAS 

Durante o desenvolvimento desse trabalho foram visitadas dez 

empreendimentos dentro da Construção Civil. Essas empresas estão localizadas na região 

metropolitana de São Paulo. Para agregar, também foi visitada uma usina de reciclagem 

localizada na região de Várzea Grande Paulista próxima a Jundiaí. A proposta dessas 

visitas foi de identificar o que estas empresas estão fazendo com seus resíduos, se elas 

fazem algum tipo de coleta seletiva em suas obras, se fazem e como fazem a separação e 

classificação dos resíduos, como fazem a destinação dos resíduos até chegar às usinas de 

reciclagem, e como é o processo de Logística Reversa, as possibilidades de reuso de RCD 

em seus canteiros, e se essas empresas tem algum programa de qualidade que tratam dos 

resíduos. Na usina a proposta foi de identificar como os materiais chegam, a cadeia 

produtiva, como é feito a reciclagem de materiais e quais são os materiais produzidos.  

 

10.1 - Empresa “A” (Pequeno Porte) 

A empresa “A” é uma incorporadora e construtora que atua mercado de 

empreendimentos imobiliários da Grande São Paulo há 12 anos, cujo diferencial é 

construir conjuntos habitacionais para o programa federal Minha Casa Minha Vida, que 

possibilita a construção de conjuntos habitacionais a preços acessíveis para a população de 

baixa renda que é financiado pela Caixa Econômica Federal.  

A empresa “A” trabalha em suas construções do programa federal Minha 

Casa Minha Vida com fôrmas metálicas, uma tecnologia que melhora e aperfeiçoa o 

processo de construção e a qualidade, ou seja, com esse tipo de tecnologia é possível:  

- transformar o canteiro de obras em uma linha de montagem industrial; 

- transformar o canteiro de obras em um local limpo; 

- obter economia de materiais; 

- profissionalização da mão de obra;  

- reduzir o desperdício de materiais; 

- velocidade da construção; 

- as fôrmas podem ser reaproveitadas várias vezes; 

- redução do custo de obra; 

- melhora da relação custo x benefício; 

A empresa “A” está construindo uma obra de 176 apartamentos populares 

no total, onde cada apartamento tem uma área útil de 43m
2
 sendo oito apartamentos por 
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andar. Essa obra tem um prazo de 15meses de construção, e está localizada na região do 

Grande ABC paulista, está sendo financiada pelo programa Minha Casa, Minha Vida, 

destinado a famílias com renda de zero a três salários mínimos, e se trata e uma construção 

modular, que é um processo industrializado construído com formas de alumínio, que 

otimiza a construção em um tempo menor e também reduz o desperdício de materiais. As 

fôrmas transformam o canteiro de obras em uma linha de montagem. Por dia são 

construídos 4 apartamentos, sendo que e a cada dez dias são construídos uma estrutura com 

quarenta apartamentos.  

Esse sistema de produção é baseado na moldagem “in loco", montadas a 

partir de placas de alumínio extrudado, estas placas são ajustadas por cunhas e pinos de 

engate rápido que facilitam sua montagem. As suas juntas garantem uma concretagem lisa 

e homogênea das paredes e pisos.  

Nesse tipo de obra não é usado bloco de concreto o que ao mesmo tempo 

reduz muito a geração de resíduos provenientes dos blocos, madeira, ferro e também o 

filme de polímero que é usado para embalar os blocos em paletes e evitar sua 

movimentação ao serem transportados. 

Um material que não é usado nessa obra é a madeira, porque contribui para 

um canteiro de obra mais limpo, seguro, organizado, e ao mesmo tempo reduz os custos da 

obra e também acaba não gerando esse tipo de resíduo.  

Segundo a empresa “A” foram feitos levantamentos comparativos entre uma 

obra que usa fôrma modular e uma obra com alvenaria estrutural. E a conclusão foi que a 

obra que usa fôrma modular demora a metade do tempo comparada com uma obra de 

alvenaria estrutural, ou seja, uma obra produzida com fôrma modular tem um tempo de 

execução de 15meses em comparação com uma obra de alvenaria estrutural que tem um 

tempo de execução de 30meses. Em relação ao resíduo gerado uma obra modular gera 70% 

menos resíduo do que uma obra com alvenaria estrutural.  

Com o uso de fôrmas, não existe praticamente madeira e entulho o que torna 

a obra mais limpa e há uma drástica redução com perdas como pedaços de tubos de PVC, 

conduítes, caixas plásticas, caixas de papel, caixas de papelão. Para a parte hidráulica a 

empresa “A” negociou receber dos seus fornecedores um kit hidráulico contendo todos os 

componentes necessários, e da mesma forma negociou outro kit contendo todos os 

componentes necessários para a parte elétrica. Dessa forma a empresa “A” reduz o tempo, 

reduz quantidade de embalagens de todos esses componentes, e ao mesmo tempo ganha 

com uma negociação em volume. 
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Uma comparação feita entre o uso de fôrmas de madeira e fôrmas metálicas 

é mostrado no quadro 34. 

Quadro 34– Levantamento de resíduo gerado 

Fôrma de Madeira Fôrma de Metal 

 Facilidade de adaptação a qualquer 

geometria 
 Podem ser reutilizadas várias vezes 
 Vida útil menor 
 Custo menor 
 Relação custo x benefício menor 
 Gera muito resíduo 
 Precisa de equipamentos para produzir as 

fôrmas 
 Material é comprado 
 De acordo com o tipo de concreto haverá 

influência no tipo de madeira e 

consequentemente seu custo 
 Deformam e há necessidade de fazer 

encaixes para adequar a deformação e 

reutilização 
 Um compensado pode ser reutilizado entre 8 

a 14 vezes 

 Uma geometria direcionada a um uso 

específico. 
 Podem ser reutilizadas mais vezes do que a 

madeira 
 Vida útil maior  
 Custo maior 
 Relação custo x benefício maior 
 Geração de resíduo praticamente zero 
 Não precisa de equipamentos para produzir 

as fôrmas 
 As fôrmas podem ser compradas ou alugadas 
 Fôrmas podem reduzir ainda mais os custos 

na obra 
 Podem ser usadas nos diversos tipos de 

concreto 
 Possui encaixes perfeitos e fácil montagem e 

desmontagem 
 Podem ser reutilizadas até 100 vezes 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Durante a produção das paredes há possibilidade reduzir ainda mais as 

perdas nesse processo, com um pessoal melhor qualificado, afirmou o Engenheiro da obra. 

Ainda com relação às embalagens, as portas, as torneiras (todos os tipos), conexões, fios, 

gesso, blocos de cimento, espelhos dos interruptores são embalados com material plástico. 

Os pisos, argamassa, cimento, fechaduras das portas, louças (bacia, lavatório, coluna), 

caixa da bacia são embalados com algum tipo de embalagem de papelão, o que nesses 

casos há uma possibilidade de redução das embalagens, desde que haja mudança na forma 

de fornecimento desses materiais. Por exemplo, materiais como torneiras e espelhos dos 

interruptores, caso estes materiais sejam comprados diretamente dos produtores e estes 

sejam embalados em caixas maiores é possível armazenar um volume maior de materiais, e 

pode ser vantajoso para ambos, onde do lado da construtora há redução nos custos de 

compra e redução de embalagens de papelão o que por sua vez gera menos resíduo na obra 

e ao mesmo tempo menos custos para dar destino ao resíduo gerado, e no lado do 

fornecedor este ganha em produtividade e na venda de maiores volumes. Porém para isso é 

necessário que os fornecedores desses materiais customizem suas caixas de papelão no 

momento da embalagem. 

O foco nesse modelo de construção é a produção, e isso causa uma perda na 

qualidade apesar da redução no desperdício de material.  
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Durante a produção não há recolhimento do resíduo gerado, sendo que esse 

material desperdiçado acaba não sendo reciclado. De acordo com o Engenheiro da obra 

para solucionar esse problema seria necessário uma equipe somente para esse tipo de 

trabalho, o que segundo ele se torna inviável, ou seja, para fazer a separação dos materiais 

seria necessário montar uma equipe de dois ajudantes. Esses ajudantes tem um custo de 

R$2.500/mês (já inclusos os impostos) cada ajudante. Para um período de 10meses, esse 

custo seria de R$50.000. Para a imagem da empresa esse custo seria interessante pelo lado 

da sustentabilidade, pois passaria a ser um diferencial perante os clientes.  

Para a construção dessa obra são necessários 2.000 sacos de cimento de 

20kg e mais 10m
3
 de filme plástico aproximadamente gerado em toda obra, 100 tambores 

oriundos de desmoldante e aditivo usado no concreto. A empresa vende esse material 

plástico a R$0,10Kg. O valor pago hoje é baixo, mas no futuro pode ser maior, afirma o 

Engenheiro da obra.  

Nesse tipo de obra apesar de quase não haver geração de resíduos a 

separação do resíduo oriundo do concreto não é feita, porque o Engenheiro acredita ser um 

desperdício de tempo.  

Segundo o Lean Construction uma das propostas é trabalhar com uma 

construção mais limpa e para isso pode ser aplicado o modelo 5S de trabalho. Nessa obra 

isso é contraditório, pois o próprio gerador do resíduo pode separar o material no momento 

que o gerou. A perda de tempo é um paradigma a ser quebrado e isto está na gestão e não 

no trabalhador da obra. Essa falta de visão pelo Engenheiro se dá também pela sua falta de 

formação acadêmica. 

 

10.2 - Empresa “B” (Médio Porte) 

A empresa “B” é uma incorporadora e construtora com mais de 35anos de 

mercado onde atua na construção de empreendimentos comerciais e residenciais, é uma 

empresa respeitada com certificações PBQP-H e Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 

9001), onde tem um forte compromisso com os padrões de qualidade exigidos pelo 

mercado e mais uma das características diferenciais é o cumprimento dos prazos de entrega 

de suas obras. 

Na empresa “B” foi feito uma pesquisa onde o Engenheiro responsável 

comentou sobre algumas práticas da empresa para economizar material e que ao mesmo 

tempo são mais sustentáveis.  



135 

 

Uma dessas práticas é o uso de placas de metal para escoramento nas 

construções, no lugar da madeira. O uso de placas de metal é melhor em comparação com 

as placas de madeira, pois pode ser utilizada até três vezes mais do que as placas de 

madeira. Apesar das placas de metal ter um custo maior que as placas de madeira o seu uso 

evita a geração de resíduos, o que por sua vez para descartar esse material nas obras é 

necessário um custo de R$300 por caçamba e dependendo da região esse custo pode ter 

uma variação para mais ou menos. 

A empresa “B” também reaproveita os resíduos de entulho em suas obras no 

assentamento de alvenaria e pisos em alvenaria não estrutural. Ela faz o uso da Logística 

Reversa de acordo com a localidade onde procura separar os materiais como madeira, 

gesso, entulho e plástico e dar o destino correto, porém há uma resistência interna por parte 

dos operários na execução dessa atividade uma vez que há falta de cultura para as pessoas, 

afirma o Engenheiro responsável. 

Para evitar o retrabalho, geração de entulho, perda de tempo, na parte 

elétrica a Beta usa blocos com furo vertical, isso significa que ao mesmo tempo em que 

conseguem passar o gesso no bloco economizando argamassa, com os blocos estreitos 

também são usados para passar a fiada hidráulica. 

A empresa “B” desenvolveu um moedor que moí os entulhos (pedra, tijolo e 

areia) para serem reaproveitados em suas obras. Esses entulhos são reaproveitados para 

nova argamassa nas obras, pois a empresa “B” consegue reaproveitar os resíduos no lugar 

de matéria prima nova e com isso não pagam para retirar esses resíduos de suas obras. Essa 

atividade acabou não sendo feita mais devido à resistência dos operários, e a empresa “B” 

não executa mais essa atividade. 

Em uma obra de 10 andares com 40 apartamentos de 100m
2
, são usadas 10 

caçambas por mês e cada caçamba tem um custo médio de R$300. Em uma obra que tem 

um prazo de 24 meses é gasto em média para a retirada de entulho R$72.000. Com o 

reaproveitamento do entulho na obra esse valor é possível ser reduzido, porém segundo o 

Engenheiro responsável há uma falta de comprometimento dos funcionários com a obra 

que está sendo construída e ao mesmo tempo a qualidade dessa mão de obra é baixa e 

também a qualidade do entulho piorou devido às características do tijolo de hoje. Uma 

parte desse custo poderia ser menor com no aproveitamento dos materiais na obra, ou seja, 

se não houvesse resistência por parte dos operadores na utilização do equipamento 

desenvolvido pela empresa “B”. 
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O Engenheiro responsável é uma pessoa experiente que tem uma visão 

ampla do negócio e ao mesmo tempo incentiva em desenvolver a sustentabilidade, porém 

as pessoas envolvidas que trabalham nas obras não têm a mesma visão e educação 

ambiental. Segundo o Engenheiro responsável há uma falta interesse do mercado em 

formar profissionais e ao mesmo tempo não está havendo transmissão de conhecimento de 

uma geração para outra.  

 

10.3 - Empresa “C” (Grande Porte) 

A empresa “C” é uma incorporadora e construtora de origem brasileira que 

tem obras construídas por todo território brasileiro, com um padrão de qualidade global e 

com mais de 50anos de mercado onde atua no desenvolvimento imobiliário na construção 

de empreendimentos comerciais e residenciais, na construção de infraestrutura pelo Brasil 

e América do Sul. Com diversos escritórios espalhados pelo Brasil e também na América 

do Sul, é uma empresa respeitada com certificações de Sistema de Gestão da Qualidade 

(ISO 9001), Sistema da Gestão ambiental (ISO 14001) e Sistema de Gestão da Segurança e 

Saúde no Trabalho (OHSAS 18001), onde incentiva a redução de riscos nos processos de 

trabalho, promovendo o desenvolvimento sustentável, gerenciando os resíduos gerados e 

prevenindo impactos ambientais, econômicos e sociais com o uso racional do uso de 

recursos naturais. 

O empreendimento visitado é um condomínio de alto padrão onde será 

construído um edifício de 20 andares com um 268m
2
 de área útil por apartamento, sendo 

um apartamento por andar. O prazo dessa obra é de 3anos de construção que está sendo 

construído em uma região nobre da cidade de São Paulo. 

Nessa obra de acordo com o quadro 35 serão gerados os resíduos em seus 

respectivos períodos segundo o cronograma da obra:  

Quadro 35 – Levantamento de resíduo gerado 

Período Qt. Caçambas Tipo de resíduo 
1

0
   ao   4

0
 mês 10 Entulho (argamassa e cerâmica) 

5
0
   ao 11

0
 mês 25 Entulho (argamassa e cerâmica) 

12
0
 ao 16

0
 mês 70 17 caçambas de Entulho (argamassa e cerâmica), 15 

caçambas de Gesso, 35 de Madeira, três caçambas de 

PVC e plásticos em geral. 
17

0
 ao 24

0
 mês 5 Entulho (argamassa e cerâmica), sendo duas caçambas 

de Gesso geradas do 21
0
 ao 24

0
 mês. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Os resíduos de madeira são retirados por caminhão e levados para usinas de 

reciclagem localizadas nas proximidades da obra. 

Durante a visita foi constatado que os resíduos gerados oriundos de 

alvenaria gerados pela obra não são reutilizados, e ao mesmo tempo a reciclagem não é 

feita na obra pelo fato de não existir um programa de qualidade que incentive a reciclagem 

por parte da construtora, ou seja, não existe um programa de qualidade da própria 

construtora.  

A iniciativa para contratação de caçambas e destinação dos resíduos é dos 

próprios funcionários da própria obra, não existe conscientização ambiental por parte do 

Engenheiro responsável pela obra.  

Esse empreendimento apesar de estar sendo construído em um bairro nobre 

na cidade de São Paulo, em sua fachada, as caçambas do lado de fora estão prontas para 

receber os resíduos e serem destinados. Tanto a obra quanto a construtora não tem um 

programa de qualidade que trate do resíduo de forma sustentável, apesar de ter em sua 

política de qualidade as normas que tratam especificamente de sustentabilidade.  

Em uma empresa grande a falta de acompanhamento com as questões 

ambientais de maneira formal, se torna preocupante, uma vez que foi possível observar a 

preocupação com a produção, onde o Meio Ambiente é colocado de lado, por parte do 

responsável da obra.  

As iniciativas com relação à destinação dos resíduos são dos funcionários, 

sendo que essa preocupação deveria vir de cima pra baixo, ou seja, deveria ser em primeiro 

lugar do responsável da obra. 

Não existe a preocupação com a separação dos materiais o que dificulta 

ainda mais a reciclagem de material e a destinação da forma correta, ou seja, os materiais 

deveriam ser separados. 
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10.4 – Empresa “D” (Grande Porte) 

A empresa “D” é uma grande empresa com mais de 40 anos de mercado 

onde atua nos setores imobiliário, hoteleiro e agropecuário. Ela vem crescendo no mercado 

da Construção Civil, procurando atender às necessidades dos seus clientes, produzindo 

empreendimentos com alto padrão arquitetônico, com qualidade de acabamentos, 

pontualidade e rentabilidade. Possui uma estrutura enxuta o que permite ajustar os seus 

produtos, para atuarem em diferentes faixas de renda do mercado de incorporação de 

edifícios residenciais na cidade de São Paulo. 

A empresa “D” tem como diferenciais ser transparente, respeito à sociedade 

e ao Meio Ambiente, possui seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) certificado pela 

ISO 9001 e PBQP-H nível A. 

A obra visitada está localizada na região de Guarulhos onde está sendo 

construído 410 unidades em 2 torres de 90 apartamentos cada torre. Os apartamentos são 

de 2 e 3 dormitórios com áreas de 60m
2
, 83m

2
 e 100m

2
, sendo um total de área a ser 

construída de 65.000m
2
, em um prazo de 36 meses. 

Esta obra está com aproximadamente 50% de sua conclusão e em todas as 

fases de execução existe um controle rigoroso quanto ao tratamento de resíduos. A 

separação dos materiais é feita nos locais de execução. Os resíduos descem por um tubo 

para as caçambas. Existe uma pessoa que é responsável pelo acompanhamento desse 

trabalho e também pelo seu apontamento, ou seja, esse funcionário é responsável pelo 

acompanhamento de um indicador de qualidade mensal que aponta a quantidade de 

caçambas e a capacidade de caçamba é medida em m
3
, afirmou a Engenheira da obra. 
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O quadro 36 que é uma adaptação do indicador usado pela empresa “D”. 

Quadro 36 – Indicador de sustentabilidade 

Indicador de Sustentabilidade 

Área construída   Obra   

  
 

Período   

  
  

  

Resíduos 

Tipo de 

Resíduo 

Capacidade 

da Caçamba 

m
3 

Qt. 

caçambas 
Volume 

m
3 

Entulho       

Madeira       

Plástico       

Papel       

Madeira       

Ferro       

Responsável 
   

    Observações 
   

    

    

    Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

O indicador de sustentabilidade é acompanhado pelo departamento de 

qualidade da empresa que visita todas as obras no mínimo uma vez por mês, caso esse 

indicador não esteja preenchido a obra é penalizada com uma não conformidade e cobrado 

uma solução e dado um prazo para que esta seja implementado a solução. Em uma nova 

visita da área de qualidade, esta irá cobrar à solução dessa não conformidade. A área de 

qualidade também acompanha como os resíduos estão sendo embalados nas caçambas e 

caso tenha resíduo misturado é assinalado como uma não conformidade e cobrado uma 

solução, segundo a Engenheira da obra.  

Toda semana é feito treinamentos com os operários sobre 5S e 

conscientização ambiental, limpeza e segurança no trabalho e isso vem dando resultado, 

devido à mão de obra na Construção Civil ter um baixo nível de escolaridade, de acordo 

com a Engenheira da obra. 

O programa 5S é baseado nas melhorias ambientais em um local de trabalho 

limpo e organizado. Essa metodologia é identificada com as cinco palavras japonesas: Seiri 

(senso de utilização e descarte), Seiton (senso de Arrumação e ordenação), Seiso (senso de 
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limpeza), Seiketsu (senso de saúde e higiene), Shitsuke (senso de autodisciplina) 

(SANTOS, WYSK, TORRES, 2009). 

Apesar de todo trabalho feito com os resíduos à empresa “D” não conseguiu 

afirmar com exatidão quantas caçambas tinha enviado a aterro até o momento da visita à 

obra, ou seja, existe falha no processo. 

 

10.5 – Empresa “E” (Médio Porte) 

A empresa “E” é uma grande empresa com mais de 25 anos de atuação no 

mercado imobiliário e da Construção Civil, é uma empresa dinâmica e inovadora. Possui 

mais de 100 obras entregues com qualidade dos seus serviços e atendimento diferenciado 

com pessoal qualificado e apoio logístico eficiente. Ela possui certificação de qualidade 

ISO 9000, constroem para o programa Minha Casa Minha Vida da Caixa Econômica.  

A responsabilidade social da empresa “E” está no programa de alfabetização 

em seus canteiros de obra, e na gestão de Resíduos que são segregados e destinados 

conforme legislação e quando possível são reaproveitados. 

A obra visitada está localizada na região do Butantã na cidade de São Paulo 

onde está sendo construído 6 torres de 16 andares. Cada andar possui 6 apartamentos, 

sendo 4 apartamentos de 94m
2
 e 2 apartamentos de 77m

2
, as coberturas são apartamentos 

duplex. No total são 543 apartamentos, em um prazo de obra de 48 meses. A área total 

construída é de 77.000m
2
. Essa obra está para ser concluída em 4 meses. 

A empresa “E” faz a separação dos resíduos em baias de gesso, plástico, 

entulho, metal e madeira e quando esses materiais atingem o volume máximo das baias, 

estes são embalados em caçambas para depois serem enviados a usinas de reciclagem 

localizadas próximas a obra. O envio ou transporte é feito por uma empresa certificada 

pelo departamento de Limpeza Urbana (LIMPURB) que emite um Controle do Transporte 

de Resíduo (CTR). Este documento garante que o material estará sendo enviado para um 

local regulamentado e amparado legalmente, conforme pode ser visto na figura 42. 

 

Figura 42 – Logística Reversa Empresa “E” 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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De acordo com o Engenheiro da obra a origem de muitos resíduos é por 

causa dos serviços terem sido executados errados, o que também provoca retrabalho, gasto 

com material e contribui para que a obra atrase. Essa obra separou 38m
3
 de plástico, ou 

seja, enviou 10 caçambas para usina de reciclagem.  Por não terem um indicador que 

controle o envio dos materiais, não souberam informar a quantidade de caçambas que 

enviaram até o momento para reciclagem, apesar de existir o processo que trate dos 

resíduos, um indicador e um responsável por esse controle para atender as exigências área 

de qualidade, porém não é avaliado o que está sendo feito devido essa falha no 

apontamento. 

 

10.6 – Empresa “F” (Grande Porte) 

A empresa “F” é uma grande empresa com mais de 50 anos de atuação na 

Construção Civil, onde tem obras em andamento por todo Brasil. É uma empresa que 

investe nos colaboradores através de sua Universidade Corporativa. A proposta da empresa 

“F” é valorizar os bairros onde constrói através de melhorias urbanas, cuidando do Meio 

Ambiente através de suas ações sustentáveis, pois é uma das pioneiras na implantação e 

Gestão de Resíduos em suas obras.  

Os diferenciais da empresa “F” são entregar suas obras dentro do prazo; 

evitar o desperdício na execução das obras; trabalhar dentro dos padrões de qualidade: ISO 

9001 e ISO 14000, na gestão de resíduos em suas obras procuram conscientizar todos os 

colaboradores sobre a importância da preservação do Meio Ambiente e atender as 

exigências legais.  

Para os entulhos a empresa “F” irá por em prática um projeto para a 

reciclagem desses materiais em suas obras, cuja ideia é produzir os materiais que possam 

ser utilizados na própria obra, porém para que isso aconteça é necessária uma gestão 

correta de resíduos. 

A obra visitada trata-se de um empreendimento comercial com 80.000m
2
 de 

área a ser construída em um prazo de 36 meses. Esta obra está localizada na região de 

Pinheiros em São Paulo, e está no seu sexto mês de execução.  

Os resíduos são separados em baias de metal, plástico, papel, madeira, gesso 

e entulho. O papel, plástico e metal são materiais que tem um canal de reciclagem definido, 

onde os fornecedores estão desenvolvidos e preparados para receber esses resíduos não 

somente dessa obra, mas das outras obras da empresa “F”. Quando as baias atingem seu 
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volume máximo de armazenamento, são embalados em caçambas e transportados para 

reciclagem no caso do papel, plástico e metal ou para usinas de reciclagem madeira, gesso 

e entulho. O gesso é enviado para as usinas que tem um acordo com a empresa “F” de dar a 

destinação correta desse resíduo. Esse processo pode ser visto na figura 43. 

 

Figura 43 – Logística Reversa Empresa “F” 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

A empresa “F” tem um processo de Logística Reversa estruturado. Existe 

um responsável pelo envio do material para usina que cobra R$272,00 para entulho e 

madeira e R$300,00 para o gesso ou para o reciclador que cobra R$80,00 para papel, 

plástico e metal.  

Essa obra não tem um indicador de envio de materiais que aponte de forma 

precisa e que consiga medir a quantidade de material que a empresa está enviando para 

usina e para o reciclador. Por não ter o indicador de controle de envio dos materiais a 

gestão de resíduos fica falha uma vez que se trata de um requisito para sustentabilidade 

exigido pela área de qualidade.  

 

10.7 – Empresa “G” (Pequeno Porte) 

A empresa “G” é uma empresa familiar com 5 anos de existência, localizada 

na região do ABC com sede em Santo André onde seu principal foco é construir 

empreendimentos de médio e alto padrão nessa região. A empresa “G” é uma empresa 

pequena, mas com tendência de crescimento no seguimento da Construção Civil para os 

próximos 5 anos. É uma incorporadora em alguns projetos e em outros é incorporadora e 

construtora.  
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A empresa “G” definiu duas formas de trabalho. A primeira é que eles 

contratam um empreiteiro e a administração é feita por eles. A segunda é que contratam 

uma construtora para administrar a obra. Nos dois casos a compra de material para as obras 

é feita por eles. 

A empresa “G” por ser pequena não possui nenhuma certificação de 

qualidade, e também não existem as áreas de planejamento e a área de qualidade que 

acompanhe formalmente o andamento produtivo das obras, porém como o foco da empresa 

é atender um púbico que tem um grau de exigência elevado, isso faz com que trabalhem 

com um produto final com um padrão de qualidade alto, o que por sua vez o fato de não ter 

essas duas áreas estratégicas é notório a dificuldade de desenvolvimento e 

acompanhamento do cronograma e custos em obras administradas pela empresa “G”. 

Foram visitadas três obras da empresa “G”, que serão chamadas de primeira 

obra, segunda obra e terceira obra, todas localizadas em um bairro nobre da cidade de 

Santo André.  

A primeira obra é um empreendimento de médio padrão de 17andares, 

sendo 6 apartamentos por andar com uma área e 72m
2
, cuja área total de 3.500m

2
 a ser 

construída, tem prazo de 35meses e está no 18
0 

mês de execução. Essa obra é administrada 

por uma construtora contratada que tem um Engenheiro Civil que toma conta de todo 

processo de produtivo e da qualidade. A estratégia de contratar uma construtora foi para 

evitar que a obra atrasasse, afirmou o Diretor Executivo da empresa.  

Nessa obra não existe separação dos resíduos, estes descem dos andares 

superiores por uma tubulação direta nas caçambas e depois de completo seu volume é 

enviado a um bota fora. Eles não possuem controle de nenhum resíduo. 

A segunda e terceiras obras estão sendo executadas por uma empreiteira. 

A segunda obra é um empreendimento de alto padrão de 19 andares, sendo 

um apartamento por andar de 284m
2
 de área, e um total de 6.000m

2
 a ser construída. Essa 

obra tem um tempo de execução de 48meses e está no seu 50
0 

mês de execução, ou seja  

está atrasada dois meses, e deverá levar mais dois meses para sua conclusão afirmou o 

empreiteiro responsável. 

A terceira obra é um empreendimento de médio padrão de 6 andares, sendo 

dois apartamentos por andar onde 10 apartamentos tem 85m
2
 de área e duas coberturas 

com área de 135m
2
 de área e um total de 1.200m

2
 de área a ser construída. Essa obra tem 

um tempo de execução de 42meses e está no seu 45
0 

mês de execução, ou seja está atrasada 

três meses. 
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Na segunda e terceira obra a demolição foi manual onde foram aproveitadas 

portas, janelas e portões dos imóveis. A gestão de resíduos não existe, é contratado um 

caçambeiro que deixa uma caçamba do lado de fora da empresa e o resíduo vai sendo 

depositado e quando a caçamba completa seu volume é solicitado sua retirada e colocado 

outra no lugar e o processo se repete. Em uma fase de execução das obras cujo volume de 

resíduo era alto, foi contratado um caminhão maior para levar os resíduos a um bota-fora. 

Essa estratégia foi usada para pagar apenas um frete, pois o caminhão tem capacidade para 

levar um volume equivalente o de três caçambas, afirmou o empreiteiro responsável pela 

obra.  

 

10.8– Empresa “H” (Médio Porte) 

A empresa “H” é uma empresa com 55 anos de existência, localizada na 

grande São Paulo, onde desenvolve empreendimentos com qualidade e pontualidade. Ao 

longo desses anos, a empresa “H” desenvolveu condomínios horizontais e verticais, 

empreendimentos comerciais, hotéis e escolas. A visão é aplicar a uma engenharia voltada 

para resultados, de modo que atenda as necessidades de seus clientes, desde o 

desenvolvimento dos negócios, coordenação e execução das obras, contando com uma 

equipe de engenharia treinada e preparada  que busca a melhoria contínua de seus 

processos, utilizando as mais modernas tecnologias disponíveis.  

Os diferenciais da empresa são: tradição no mercado, desenvolvimento de 

empreendimentos sustentáveis, programa de atualização das equipes, gestão com qualidade 

contando com certificações ISO 9001, atendimento pós-obra, mão de obra direta própria e 

treinada nos padrões de qualidade e controle operacional.  

A empresa “H” projeta e executa empreendimentos Leadership in Energy 

and Environmental Design (LEED) que é um sistema de pontuação para e certificação do 

Green Building uma ONG que foi criado nos EUA pelo United States Green Building 

Council (USGBC), cuja proposta de é diminuir os impactos causados ao Meio Ambiente, 

que engloba o projeto, construção, uso e operação, visando melhorar a sustentabilidade dos 

empreendimentos através do uso sustentável do terreno, eficiência energética,  

reaproveitamento da água, uso de materiais sustentáveis, gestão de resíduos e qualidade do 

ambiente construído. 
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A obra visitada é um edifício comercial de 27.000m
2
 de área total construída 

na região de Pinheiros em São Paulo. Essa obra tem prazo de 18meses e está no 15
0 

mês de 

execução, e está dentro do prazo. 

Essa obra foi aplicada em primeiro lugar o conceito de desconstrução e foi 

reaproveitado tudo que foi possível e posteriormente a demolição. Para sua administração, 

essa obra conta com um Engenheiro Ambiental que cuida de toda gestão de resíduo onde 

tem um processo definido de envio de resíduo conforme mostrado na figura 42, que é 

acompanhado por um indicador de envio de resíduo, mas por questões de privacidade não 

foi possível seu acesso e através deste existe um controle rigoroso de todos os materiais 

enviados para as usinas de reciclagem. 

O levantamento feito até o 15
0 

mês de execução da obra é mostrado na 

tabela 9. Para fazer esse levantamento dos custos de resíduos a empresa “H” considera 

cada caçamba capaz de armazenar um volume de 5m
3
. A usina que recebe os resíduos, 

cobra R$240,00 para materiais separados, R$270,00 para gesso e R$260,00 para material 

misturado. 

 

Tabela 9 - Material reciclado pela empresa “H” 

Material Qt. em m
3
 Qt. caçambas Custo R$ Total R$ 

Concreto e Entulho 3.060 612 240 146.880 

Plástico 74 15 240 3.600 

Papel 144 29 240 6.960 

Madeira  475 95 240 22.800 

Aço 180 36 240 8.640 

Vidro 3 1 240 240 

Gesso 119 24 270 6.480 

Lixo 48 10 260 2.600 

  

 Total 198.120 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

O envio de material para a usina de reciclagem é feito conforme mostrado 

na figura 42. 
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10.5 – Usina de Reciclagem 

A empresa Teta é uma usina de reciclagem de entulho localizada na região 

de Várzea Grande Paulista próxima a Jundiaí, que recicla areia, brita, pedrisco, bica corrida 

mista e bica corrida de concreto ou cinza. 

A tabela 10 mostra a quantidade de material reciclado pela Teta por mês: 

Tabela 10 - Material reciclado pela Teta mensalmente 

Material Qt. Kg/mês 

Entulho 7.482.000 

Madeira 8.000 

Papel 6.000 

Plástico 1.000 

Lixo 3.000 

Total 7.500.000 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

  

As caçambas quando chegam à usina, passam por um processo de triagem. 

Nesse processo são separados ferro, papel, madeira, plástico e papelão. O papel é 

descartado, o papelão é doado e aquilo que não serve é descartado como lixo.  

Para descartar, as empresas pagam R$300 por cada caçamba. Nesse custo 

está incluso o aluguel da caçamba que é de R$240 e a triagem R$60. 

 

A cadeia produtiva da reciclagem nas usinas funciona de acordo com a 

figura 44. 

 

Figura 44: Cadeia produtiva de RCD 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Na usina a triagem é feita nas caçambas que chegam com materiais 

misturados, onde cada material pode ser processado como concreto limpo, entulho ou 

separado nas baias de madeira, ferro e plástico.  
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Os entulhos ou concreto limpo são levados para estoque para processamento 

que é feito através de britagem e na sequencia são peneirados em agregados que são: areia, 

bica corrida e concreto, bica corrida de entulho (mista), brita, rachão, pedrisco e pedra 1, 2, 

3 e 4 e posteriormente fornecido para construtoras, empresas de terraplanagem, fábricas de 

blocos e pavimentação. 

Segundo o proprietário da Teta esses materiais são processados e vendidos 

de acordo com a demanda do mercado no momento, ou seja, não é produzido e deixado em 

estoque. As empresas interessadas no material, ou melhor, os clientes fazem o pedido e 

com esse pedido o material é produzido pela usina.  

O gerador paga R$60 para fazer a triagem. Os materiais quando vem nas 

caçambas separados e sem mistura não é cobrados o valor da triagem. 

A empresa Teta cobra por caçamba depois de feita a triagem, de acordo com 

a tabela 11. 

Tabela 11 - Classificação de acordo com o tipo de material m
3
 

Material R$/ Caçamba 

Um tipo 25,00 

Misturado 50,00 
Lixo a ser enviado 

para ATT 
100,00 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

 

A tabela 12 mostra o preço de venda dos materiais reciclados praticado pela 

empresa Teta. 

Tabela 12 - Preço de venda dos materiais reciclados pela Teta 

Material Preço (R$/m
3
) 

Areia 44,20 

Pedrisco 42,60 

Brita 1, 2 e 3 34,20 

Rachão  23,63 

Bica de concreto 22,27 

Bica de entulho 15,51 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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O material virgem em comparação com o material reciclado, em alguns 

casos tem um custo aproximadamente de duas a três vezes maiores. Esse custo pode ser 

visto na tabela 13. 

Tabela 13 - Preço médio de mercado material virgem 

Material Preço (R$/m
3
) 

Areia 131,56 
Pedrisco, pedra 1, 

2, 3 e 4 
72,41 

Brita 1, 2 e 3 110,00 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Em uma obra nas situações aonde pode ser usado o material reciclado com o 

seu uso os custos podem ser reduzidos. Os materiais reciclados podem ser usados na 

produção de blocos de concreto, pavers, banco, assentamento nas estradas. 

 

 

 

 

  



149 

 

11 – CONCLUSÃO 

O Brasil está se desenvolvendo e a preocupação com o Meio Ambiente é 

crescente e as indústrias da Construção Civil estão começando a se preocupar com isso. 

As Resoluções Nº1 que trata dos critérios básicos que avaliam os impactos 

ambientais, a Resolução Nº237 que trata dos critérios de licenciamento ambientais, a 

Declaração de Princípios da Indústria para o Desenvolvimento Sustentável, que promoveu 

uma proposta de desenvolvimento e aperfeiçoamento de leis, e padrões ambientais, são 

exemplos de que várias áreas estão se movimentando e se preocupando com os impactos 

que podem causar ao Meio Ambiente, uma vez que as empresas dependem da natureza e 

evitar sua agressão ao Meio Ambiente é também se preocupar em manter-se vivo em um 

mercado competitivo.  

A Lei 12.305 que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é 

mais um exemplo de que os órgãos governamentais estão procurando fazer a sua parte 

nesse processo de desenvolvimento sustentável, ou seja, procurando responsabilizar o 

gerador, o poder público de oferecer instrumentos econômicos aplicáveis à destinação 

desses resíduos. As empresas de Construção Civil tem a responsabilidade pela separação 

dos resíduos sólidos, mas para isso é necessário um sistema de Logística Reversa e 

também de coleta seletiva, suficientemente capaz de realizar a sua parte nesse processo, 

que é necessário tanto o gerador de resíduo da Construção Civil quanto o consumidor 

serem responsabilizados pelos seus atos, cobrados e fiscalizados, porém o gerador, no caso, 

as construtoras podem contribuir muito mais fazendo simplesmente a separação correta nas 

obras. Para que isso aconteça o grande desafio é mostrar que não há custo para separação e 

nem perda de tempo, pelo contrário, ou seja, haverá a redução de custos ao destinar os 

resíduos separados corretamente e também sua possibilidade de reaproveitamento nas 

obras evitando custos. 

O exemplo disso é a empresa “H” que tem um Engenheiro Ambiental em 

suas obras para fazer a gestão dos resíduos e este cobra da obra que a separação seja feita 

de forma correta e o envio dos resíduos para a usina de reciclagem seja acompanhado com 

toda documentação necessária. Ela paga R$260 para um resíduo misturado, ou seja, 

R$40,00 a menos, por causa do volume de material que envia separado, em consequência 

disso à usina pode fazer um preço menor para os resíduos misturados, ou seja, para o lixo. 

Se os resíduos não fossem separados a empresa “H” teria gasto R$246.600 (até o presente 

momento), ou seja, R$48.480 a mais para enviar seus resíduos.  
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No processo de Logística Reversa ainda existem falhas, pois nem todo o 

resíduo de Construção Civil é recolhido e os apontamentos feitos pela ABRELPE mostram 

que nem tudo que foi gerado foi recolhido. Isso é preocupante, sendo que esses 35 milhões 

de toneladas de RCD podem ser ainda maiores, o que significa dizer que muito resíduo 

pode estar sendo jogado ou depositado de qualquer forma, provocando degradação ao 

Meio Ambiente.  

A Logística Reversa que visa coletar e restituir os resíduos sólidos 

procurando revalorizar os materiais, se mostra com muitas oportunidades de negócios, 

como por exemplo, em algumas obras podem ser instaladas miniusinas de reciclagem com 

o uso de equipamentos como o Britador móvel.  

A empresa “B” tinha um equipamento que fazia a moagem dos resíduos, 

mas por resistência dos colaboradores deixou de fazer uso desse equipamento. Em sentido 

contrário a empresa “F” está projetando para que as suas obras possam reciclar o máximo 

de material que puder evitando com isso custo de envio de material para usinas reciclagem 

e também reduzindo a compra de matéria prima com o uso dos resíduos e ao mesmo tempo 

evitando gastos com o envio de materiais para as usinas de reciclagem, mas para isso é 

necessário à separação dos materiais e uma gestão dos resíduos com indicadores. 

As empresas “D” e “E” têm seus indicadores, mas falta um rigor no uso 

desses e uma cobrança maior por parte dos Engenheiros responsáveis pelas obras, uma vez 

que já fazem uso desses indicadores, porém não estão medindo e analisando os custos 

desse processo. 

A sustentabilidade acaba incentivando essas inovações e a preocupação das 

empresas com o Meio Ambiente traz oportunidades de negócio e permitindo que se tornem 

mais lucrativas. Através dessa visualização podem explorar isso como uma ferramenta 

marketing para o mercado com o intuito de contribuir para a força de vendas. Isso é o que a 

empresa “H” tem a seu favor que além de reduzir os custos de envio de material para as 

usinas pode usar a certificação LEED como uma ferramenta de marketing para incentivar 

empresas sérias com preocupação com o Meio Ambiente na compra de seus 

empreendimentos. 

Com essa preocupação as empresas podem usar isso a seu favor para ganhar 

novos mercados, mostrando que estão preocupadas em reduzir o consumo de recursos com 

o uso de materiais reciclados e de certa forma estão protegendo o Meio Ambiente e criando 

um ambiente saudável. 
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Para que a reciclagem aconteça nos canteiros de obras é necessário um 

planejamento sustentável da obra, gestão dos resíduos, uso racional dos materiais evitando 

perdas e incentivar cada vez mais a separação de materiais. 

O RCD ou o agregado reciclado tem possibilidade de ser usado em diversas 

aplicações em infraestrutura, aterros sanitários, na construção de blocos de concreto, 

construção de bancos e na produção de pavers, e em muitos casos como visto, esses 

materiais apresentam características técnicas viáveis para o seu uso e para isso as normas 

NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114, NBR 15115 e NBR 15116, dão suporte a esse 

desenvolvimento, mas muitas outras normas podem ainda serem desenvolvidas de modo a 

dar suporte técnico para outros usos e aplicações do RCD. 

A demolição seletiva vem num processo que contribui ainda mais com a 

geração de um resíduo e a possibilidade de abertura e desenvolvimento de um novo 

mercado. Um bom exemplo é o da obra realizada pela construtora Racional Engenharia, no 

Rio de Janeiro, onde o entulho gerado foi usado como matéria prima para a fabricação de 

blocos de concreto, que foram doados para a construção de casas populares.  

A cadeia de suprimentos oferece possibilidades de novas melhorias nos 

processos através da sua aplicação e para gerar menos embalagens as empresas podem 

começar a pensar em desenvolver suas embalagens maiores na aquisição de materiais para 

suas obras como, por exemplo, ao invés de cada espelho usado nas instalações elétricas vir 

cada um com uma embalagem plástica, isso é uma forma sustentável de pensar no Meio 

Ambiente e também em redução de custo. 

O volume de consumo de agregado reciclado é bem maior que a sua 

produção, e isto desmotivam as empresas de usarem esse tipo de material, outro motivo 

também é que falta conhecimento sobre reciclagem e logística. 

A separação correta dos materiais é outro ponto importante a ser pensado e 

desenvolvido e como mostrado, é interessante se pensar em separar os materiais uma vez 

que a empresa para depositar esse resíduo tem custo é maior se o resíduo vai misturado. 

A fiscalização, a aplicação de multas, a educação e a falta de 

conscientização ainda são fatores preocupantes nesse processo e isso pode vir a ser cada 

vez mais trabalhado na formação dos Engenheiros Civis e na aplicação de treinamentos 

para os Engenheiros Civis já formados. 

As empresas pesquisadas têm oportunidades de reduzirem seus custos de 

envio de materiais, enviando para lugares credenciados, e também evitar multas, e caso 

estas aconteçam isso pode ser um fator negativo para a imagem das empresas. 
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Para conseguirmos números melhores e significantes é preciso pensar em 

uma educação melhor em todos os níveis, reciclando, atualizando os profissionais através 

de treinamentos e melhorando sua formação. 

 

  



153 

 

BIBLIOGRAFIA 

ABLP, Tratamento de resíduos de terremoto no Japão será tema de palestra na Senalimp, 

<http://www.ablp.org.br/conteudo/noticias.php?pag=integra&cod=747>, Acesso em 

14/08/2013. 

ABRECON, MERCADO de RCD, São Paulo. Disponível em 

<http://www.abrecon.com.br/Conteudo/6/Mercado-RCD.aspx>. Acesso em 09/09/2013. 

AECWEB, Utilização de PVC cresce na construção civil. Disponível em: 

<http://www.aecweb.com.br/utilizacao-de-pvc-cresce-na-construcao-

civil/tematicos/artigos/780/6 >. Acesso 13 maio 2012. 

AFFONSO, FERNANDO JOSÉ DE ANDRADE; Caracterização de agregados reciclados 

de resíduos de construção e demolição para uso em camadas drenantes de aterros de 

resíduos sólidos. Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ / COPPE. Dissertação de 

Mestrado, 2005. 

AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS; Construtora inova na gestão de resíduos. 

Disponível em: < http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI289094-17180,00-

CONSTRUTORA+INOVA+NA+GESTAO+DE+RESIDUOS.html>. Acesso em 

28/08/2013 

ANDRADE, Juliana, Caixa quer estimular reciclagem de resíduos sólidos de construção e 

demolição, <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-06-27/caixa-quer-estimular-

reciclagem-de-residuos-solidos-de-construcao-e-demolicao>, 27/06/2011, Acesso em 

05/07/2013. 

ANDRADE, R. O, TACHIZAWA, T., & CARVALHO, A. B. Gestão ambiental: enfoque 

estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável (2ª ed.). São Paulo: Makron, 2004.  

ÂNGULO, Sérgio Cirelli; ZORDAN, Sérgio Edurado; JOHN, Vanderley Moacyr. 

Desenvolvimento sustentável e a reciclagem de resíduos na construção civil. Seminário 

Desenvolvimento Sustentável e a Reciclagem na Construção Civil – Materiais Reciclado e 

suas Aplicações. CT206. IBRACON. Anais. São Paulo, p. 45-56, 2001. 

ÂNGULO, S. C., ULSEN, C., KAHN, H., E JOHN, V. M.. Desenvolvimento de novos 

mercados para a reciclagem massiva de RCD. Seminário de Desenvolvimento Sustentável 

e a Reciclagem na Construção Civil, 2002. 

ÂNGULO, S. C., CARELI, E. D., MIRANDA, L. F. R.. A reciclagem de resíduos de 

construção e demolição no Brasil: 1986-2008. Ambiente construído, Porto Alegre, 2009. 

ATITUDES SUSTENTÁVEIS, O Conceito de Sustentabilidade em Empreendimentos da 

Construção Civil, Disponível em 

<http://www.atitudessustentaveis.com.br/artigos/conceito-sustentabilidade-

empreendimentos-construcao-civil/>, 2013. Acesso em 20/07/2013. 

BAGNATI, A. M. Z.; CARDOSO, A. C. F.; SCHENINI, P. C.; Gestão de Resíduos da 

Construção Civil. In: COBRAC - Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico 

Multifinalitário. Florianópolis: UFSC, 2004. 

BALDASSO, P. C. P.. Procedimentos para desconstrução de edificação verticalizada: 

Estudo de Caso. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre, 2006. 

http://www.ablp.org.br/conteudo/noticias.php?pag=integra&cod=747
http://www.abrecon.com.br/Conteudo/6/Mercado-RCD.aspx
http://www.aecweb.com.br/utilizacao-de-pvc-cresce-na-construcao-civil/tematicos/artigos/780/6
http://www.aecweb.com.br/utilizacao-de-pvc-cresce-na-construcao-civil/tematicos/artigos/780/6
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI289094-17180,00-CONSTRUTORA+INOVA+NA+GESTAO+DE+RESIDUOS.html
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI289094-17180,00-CONSTRUTORA+INOVA+NA+GESTAO+DE+RESIDUOS.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-06-27/caixa-quer-estimular-reciclagem-de-residuos-solidos-de-construcao-e-demolicao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-06-27/caixa-quer-estimular-reciclagem-de-residuos-solidos-de-construcao-e-demolicao
http://www.atitudessustentaveis.com.br/artigos/conceito-sustentabilidade-empreendimentos-construcao-civil/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/artigos/conceito-sustentabilidade-empreendimentos-construcao-civil/


154 

 

BARROS, Carolina, Apostila de Polímeros Materiais de Construção e Edificações. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. SUL-RIO-GRANDENSE Campus 

Pelotas. Rio Grande do Sul, 2011. 

BALLOU, Ronald H., Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5
a 

edição – Porto Alegre. Bookman, 2006. 

BOWERSOX, D.J.; CLOSS, D.J.,  Logística empresarial: o processo de integração da 

cadeia de suprimento. Editora Atlas, 1a Edição. São Paulo, SP. 2007. 

BRAGA, Benedito et al.; Introdução à engenharia ambiental. 2
a
 ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2005. 

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA. Resolução n
0 

1A, de 23 de janeiro de 1986. Dispõe sobre critérios básicos e 

diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 de fevereiro de 1986, Seção 1. Disponível em 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23>. Acesso em 22/07/2013. 

BRASIL. Lei n
0
12.305, de 02 de agosto de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em 22/06/2012. 

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA. Resolução n
0
237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a revisão e 

complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n
0
247, 22 de dezembro 

de 1997, Seção 1, páginas 30841-30843. Disponível em< 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237>. Acesso em 22/07/2013. 

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA. Resolução n
0
307, de 05 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n
0
136, 17 de julho de 2002, Seção 1, 

páginas 95-96. Disponível em< 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237>. Acesso em 22/07/2013. 

BRAYNER, F. M. M.; FILHO, A. C. de C.; DE FREITAS, M. L. G.. A Desconstrução 

como Fator de Sustentabilidade na Indústria da Construção Civil. ELECS 2009 – V 

Encontro Nacional e III Encontro Latino-Americano sobre Edificações e Comunidades 

Sustentáveis. Recife, 2009. 

BRITO FILHO, J. A., Cidades versus resíduo. In: II Seminário – Desenvolvimento 

Sustentável e Reciclagem na Construção Civil. Anais. IBRACON - Comitê 206. São 

Paulo: 1999. 

CALLISTER, Jr. William D. Ciência e Engenharia dos Materiais – Uma Introdução. LTC 

– Livros Técnicos e Científicos S.A. Rio de Janeiro, 2011. 

CANEVAROLO Jr., Sebastião V. Ciência dos Polímeros – Um Texto Básico para 

Tecnólogos e Engenheiros. São Paulo: Artliber Editora, 2002. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237


155 

 

CAPELLO, Giuliana; Entulho via matéria prima. Disponível em: 

<http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/112/artigo287081-1.aspx>. Acesso em 

28/08/2013. 

CARELI, E. D.. A Resolução CONAMA N
0
307/ e as Novas Condições para Gestão dos 

Resíduos de Construção e Demolição. São Paulo, 2008. 154 f. dissertação (Mestrado em 

Engenharia Civil) – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, São Paulo, 

2008). 

CARVALHO, José Crespo de; ENCANTADO, Laura. Logística e negócio electrónico. 

Porto, SPI - Sociedade Portuguesa de Inovação, Consultoria Empresarial e Fomento da 

Inovação, S.A., 2006. 

CASTRO, WESLEY PINHEIRO DE, Separação, reutilização e reciclagem de resíduos da 

demolição de edifícios. Universidade de Aveiro Departamento de Engenharia Civil – 

Portugal, 2010. 

COELHO, L. F. F. B; CORREA, S. G.. Planejamento e controle da produção: 

implementação do sistema lean construction no Brasil – Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, TGI, 2011. 

COLETA Seletiva Nas Obras Da Construtora Impacto. Impacto Construções, Sergipe. 

Disponível em <http://www.construtoraimpacto.com.br/noticia/coleta-seletiva-nas-obras-

da-construtora-impacto>. Acesso em 20/08/2013. 

CORRÊA, L. R.; Sustentabilidade na Construção Civil. Escola de Engenharia da UFMG – 

Belo Horizonte. Monografia, Minas Gerais, 2009.  

COUTO, Clarice; Menos sujeira, mais dinheiro para a empresa. Disponível em 

<http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/104402/noticias/menos-sujeira-mais-

dinheiro?goback=.gde_148258_member_255925914&page=1>, 2013. Acesso em 

24/07/2013. 

COUTO, A. B.; COUTO, J. P; TEIXEIRA, J. C.. Desconstrução – Uma ferramenta para 

sustentabilidade da construção. Artigo – Universidade do Minho – Depto de Engenharia 

Civil – Campus de Azurém, Portugal, 2006. 

Cunha, G. N. M.; Miceli, V. M.. Análise da viabilidade econômica de usinas de 

reciclagem de resíduos da construção civil a partir de sistemas dinâmicos – Rio de 

Janeiro: Projeto Graduação – UFRJ/ Escola Politécnica/ Curso de Engenharia de Produção, 

2013. 

CRAMPTON, G. T.. Cidades Saudáveis: Soluções Ambientais Urbanas. Assuntos Globais 

– Publicação do Departamento de Estado dos EUA, Março 2000, vol.5, n
0 

4 2000. 

CRUZ, A. L. G. da; Método para o estudo do comportamento do fluxo material em 

processos construtivos, em obras de edificações, na indústria da Construção Civil: uma 

abordagem logística. Tese de Doutorado – Universidade Federal de Santa Catarina.  

Florianópolis, SC, 2002. 

DA SILVA, I. G. P.; RODRIGUES, D. F.; PINHEIRO, N. V.. Cadeia produtiva da 

construção civil: uma análise sobre a sustentabilidade. Universidade Federal da Paraíba, 

PB, 2009. 

http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/112/artigo287081-1.aspx
http://www.construtoraimpacto.com.br/noticia/coleta-seletiva-nas-obras-da-construtora-impacto
http://www.construtoraimpacto.com.br/noticia/coleta-seletiva-nas-obras-da-construtora-impacto
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/104402/noticias/menos-sujeira-mais-dinheiro?goback=.gde_148258_member_255925914&page=1
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/104402/noticias/menos-sujeira-mais-dinheiro?goback=.gde_148258_member_255925914&page=1


156 

 

DE AGUIAR, J.L.Barroso; Polímeros como Materiais de Construção. Disponível em: 

<http://www.engenhariacivil.com/polimeros-materiais-construcao>. Acesso em 

03/06/2013. 

DE SOUZA, Cristiane Duarte; DE SÁ, Natália Pecorone. Logística reversa de pós-

consumo: Aplicação do processo em uma empresa do ramo de construção civil. Rio de 

Janeiro, 2008. 

DE SOUZA, L. O.; FERREIRA, R. de C.; SILVA, A. M.; SILVA, W.M.; Gerenciamento 

de resíduos da construção civil e demolição e sua utilização como base, sub-base e 

mistura betuminosa em pavimento urbano em Goiânia – GO. Disponível em 

<http://www.rbciamb.com.br/images/online/RBCIAMB-N15-Mar-2010-

Materia01_artigos224.pdf> 03/2010. Acesso em 13/04/2012. 

DEGANI, C.; CARDOSO, F. A.. A Sustentabilidade do ciclo de vida de edifícios: 

importância da etapa de projeto arquitetônico. In: NUTAU 2002 – Sustentabilidade, 

Arquitetura e Desenho Urbano. Núcleo de pesquisa e tecnologia da arquitetura e 

urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 7 a 11 de outubro de 2002. 

DIAS, Reinaldo, Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed., rev. 

atual. São Paulo: Atlas, 2011. 

DIAGRAMA MARKETING EDITORIAL, Empresa promove reciclagem de resíduos de 

construção e demolição 

<http://www.grandesconstrucoes.com.br/br/index.php?option=com_conteudo&task=view

Materia&id=459>, 31/03/2011. Acesso em 09/09/2013. 

ESTADÃO; Construtora transforma entulho em blocos de concreto. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/arquivo/vidae/2003/not20030702p73266.htm> 02/06/2003. 

Acesso em 25/08/2013. 

FIGUEIREDO, D. Manuel, Construção Sustentável – Mito ou Realidade? Disponível em 

<https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/40823/1/>, 06/11/2003. Acesso em 20/06/2013. 

FISCHER, Nádia, Polímeros versáteis. Disponível em: 

<http://www.piniweb.com.br/construcao/noticias/polimeros-versateis-83614-1.asp>. 

03/2010. Acesso em 13/05/2012. 

FLEURY, Fernando; WANKE, Peter; FIGUEIREDO, Kleber Fossati; Logística 

empresarial: a perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 2000.  

FUJIRO. Conheça os benefícios da construção civil sustentável 

<http://www.fujiro.com.br/blog/index.php/2012/02/conheca-os-beneficios-da-construcao-

civil-sustentavel/ >, 01/02/2012.  Acesso 20/07/2013 

GERAÇÃO SUSTENTÁVEL, Construção civil precisa rever a geração de resíduos, 

Disponível em: < http://geracaosustentavel.com.br/2011/09/03/1295/>. Acesso em 

26/07/2013. 

GUERRA entre Líbano e Israel. Colégio Web, Brasil, 01/06/2012. Disponível em < 

http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/historia/guerras/guerra-entre-libano-e-

israel.html>. Acesso 20/08/2013. 

http://www.engenhariacivil.com/polimeros-materiais-construcao
http://www.rbciamb.com.br/images/online/RBCIAMB-N15-Mar-2010-Materia01_artigos224.pdf
http://www.rbciamb.com.br/images/online/RBCIAMB-N15-Mar-2010-Materia01_artigos224.pdf
http://www.grandesconstrucoes.com.br/br/index.php?option=com_conteudo&task=viewMateria&id=459
http://www.grandesconstrucoes.com.br/br/index.php?option=com_conteudo&task=viewMateria&id=459
https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/40823/1/
http://www.piniweb.com.br/construcao/noticias/polimeros-versateis-83614-1.asp
http://www.fujiro.com.br/blog/index.php/2012/02/conheca-os-beneficios-da-construcao-civil-sustentavel/
http://www.fujiro.com.br/blog/index.php/2012/02/conheca-os-beneficios-da-construcao-civil-sustentavel/
http://geracaosustentavel.com.br/2011/09/03/1295/
http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/historia/guerras/guerra-entre-libano-e-israel.html
http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/historia/guerras/guerra-entre-libano-e-israel.html


157 

 

GONÇALVES, Carolina, Brasil é quarto lugar em ranking de construções sustentáveis, 

<http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/sustentabilidade/noticias/brasil-e-

quarto-lugar-em-ranking-de-construcoes-sustentaveis> 05/06/2013. Acesso em 10/07/2013 

GRUPO BOTICÁRIO, Relatório de sustentabilidade Grupo Boticário, 2012. 

GUARNIERI, Patrícia; Nível de formalização na logística de suprimentos da indústria 

automotiva – Análise de casos das montadoras. Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – Campus Ponta Grossa. Dissertação de Mestrado. Ponta Grossa, 2006. 

GUARNIERI, Patrícia; Logística Reversa em busca do equilíbrio econômico e ambiental. 

Recife, Clube dos autores, 2011 

HADDAD, Michel e SAMPAIO, Reinaldo de A.; Polímeros - Propriedades, aplicações e 

sustentabilidade na Construção Civil. Disponível em: 

<http://pcc5726.pcc.usp.br/Trabalhos%20dos%20alunos/Polimeros.pdf>. Acesso em 10 

maio 2012. 

HAGA, H. C. R; SACOMANO, J. B.; A logística e supply chain management na indústria 

de construção civil. São Paulo, ENEGEP, 1999. 

IDHEA, Construção Sustentável. Disponível em: < 

http://www.idhea.com.br/construcao_sustentavel.asp>. Acesso em 26/07/2013 

ISAIA, Geraldo C.; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL e Princípios de Ciência e 

Engenharia de Materiais. São Paulo: IBRACON, 2007. 

JARDIM, N. S. et. Al.. Coord. Lixo Municipal: manual de gerenciamento integrado – São 

Paulo, IPT, 1995 (Publicação IPT 2163). 

JOHN, V. M. Reciclagem de resíduos na construção civil: contribuição para metodologia 

de pesquisa e desenvolvimento. Tese (Livre docência) - Escola Politécnica, Universidade 

de São Paulo, São Paulo. 2000. 

JOHN, Vanderley M.; AGOPYAN, Vahan. Reciclagem de resíduos da 

construção. SEMINÁRIO RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, 

2000. 

JOHN, V. M. Aproveitamento de resíduos sólidos como materiais de 

construção. Reciclagem de entulho para a produção de materiais de construção/Organizado 

por Alex Pires Carneiro, Irineu Antônio Schadach de Brum e José Clodoaldo da Silva 

Cassa. Salvador: EDUFBA, p. 27-45, 2001. 

JOHN, Vanderley M.; Desenvolvimento sustentável, construção civil, reciclagem e 

trabalho multidisciplinar.  São Paulo: PCC-EPUSP. Disponível em 

<http://www.reciclagem.pcc.usp.br/des_sustentavel.htm#topo >, 2004. Acesso em 

24/07/2013. 

JOHN, Vanderley M. e VAHAN Agopyan; O desafio da sustentabilidade na construção 

civil. Editora Edgard Blucher, São Paulo, 2012. 

JUNIOR, Jurair Rosa de Paula. Logística Reversa. Disponível em: 

<http://sites.google.com/site/jurairr/Logisticareversa.pdf > Acesso em: 10/07/2013. 

http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/sustentabilidade/noticias/brasil-e-quarto-lugar-em-ranking-de-construcoes-sustentaveis
http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/sustentabilidade/noticias/brasil-e-quarto-lugar-em-ranking-de-construcoes-sustentaveis
http://pcc5726.pcc.usp.br/Trabalhos%20dos%20alunos/Polimeros.pdf
http://www.idhea.com.br/construcao_sustentavel.asp
http://www.reciclagem.pcc.usp.br/des_sustentavel.htm#topo


158 

 

KOTLER, Philip; Administração de marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: 

Prentice Hall, 2000. 

LEITE, M. B.; Avaliação de propriedades mecânicas de concretos produzidos com 

agregados reciclados de resíduos de construção e demolição. Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – Departamento de Engenharia Civil - Rio Grande do Sul. Tese de 

Doutorado, 2001. 

LEITE, Paulo Roberto; Logística reversa: meio ambiente e competitividade. Prentice Hall. 

São Paulo, 2003.  

LEITE, F. C.. Comportamento mecânico de agregado reciclado de resíduo sólido da 

construção civil em camadas de base e sub-base de pavimentos. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia de Transportes). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. SP, 2007. 

LIMA, Rosimeire S.; LIMA, Ruy Reynaldo R. Guia para elaboração de projeto de 

gerenciamento de resíduos da construção civil. Série de Publicações Temáticas do CREA-

PR. Curitiba: CREA, 2009. 

LUCHEZZI, Celso; O que é logística? Disponível em: 

<http://blog.nei.com.br/index.php/2010/03/29/o-que-e-logistica/> Acesso em: 08/07/2013. 

MANO, Eloísa Biasotto. Polímeros como Materiais de Engenharia. São Paulo: Editora 

Edgard Blücher Ltda., 2003. 

MARCONDES, F. C. S e CARDOSO, F. F.; Contribuição para aplicação do conceito de 

logística reversa na cadeia de suprimentos da construção civil. Porto Alegre, 2005. 

MARQUES, Robert; História da logística. Disponível em: 

<http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/historia-da-logistica/24829/>. 

Acesso em 06 jul. 2013. 

MENDES, Rodrigo; A Origem da Logística: a Arte da Guerra. Disponível em: 

<http://jovelogistica.wordpress.com/2010/08/13/a-origem-da-logistica-a-arte-da-guerra/>. 

Acesso em 06 jul. 2013. 

MIRANDA, Leonardo F. R.; Relatório Pesquisa Setorial 2013 ABRECON, A reciclagem 

de resíduos de construção e demolição no Brasil. São Paulo, 2013. 

NEFF, Nancy. Waves of Relief. The University of Texas Austin, 11/06/2005. Disponível 

em: < http://www.utexas.edu/features/2005/tsunami/>. Acesso em 08/09/2013. 

ONU, Organização das Nações Unidas, 2012, Rio de Janeiro. Além da Rio+20: Avançando 

rumo a um futuro sustentável. Disponível em:< http://www.onu.org.br/rio20/alem-da-

rio20-avancando-rumo-a-um-futuro-sustentavel/>. Acesso em 23/07/2013 

OS PIORES terremotos dos últimos 100 anos. Metamorfose digital, 21/03/2011. 

Disponível em: <http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=18024>. Acesso 20/08/2013 

PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL. Disponível em: 

<http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2011.pdf >, 2011. Acesso 26/07/2013. 

PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL. Disponível em: 

<http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2012.pdf  >, 2012. Acesso 26/07/2013. 

http://blog.nei.com.br/index.php/2010/03/29/o-que-e-logistica/
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/historia-da-logistica/24829/
http://jovelogistica.wordpress.com/2010/08/13/a-origem-da-logistica-a-arte-da-guerra/
http://www.utexas.edu/features/2005/tsunami/
http://www.onu.org.br/rio20/alem-da-rio20-avancando-rumo-a-um-futuro-sustentavel/
http://www.onu.org.br/rio20/alem-da-rio20-avancando-rumo-a-um-futuro-sustentavel/
http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=18024
http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2011.pdf
http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2012.pdf


159 

 

PEREIRA, A. L. et al.; Logística reversa e sustentabilidade. São Paulo: Cengage 

Learning, 2012. 

PEREIRA, Luciana; JALALI, Said; AGUIAR, J. L. Gestão de resíduos de construção e 

demolição. Portugal, Departamento de Engenharia Civil, Universidade do Minho, 

Guimarães, 2004. 

PINTO, J. A.; JÚNIOR, O. F. L.; Aplicação do conceito de rede logística reversa na 

construção civil. 2004. Disponível em: < 

http://www.cbtu.gov.br/estudos/pesquisa/anpet_xviiiCongrpesqens/ac/arq103.pdf>. Acesso 

em 25 abr. 2012. 

PINTO, T. P.; GONZALES, J. Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil: manual 

de orientação: como implantar um sistema de manejo e gestão nos municípios. Brasília: 

Caixa, 2005. v.1 

PIVA, A. M. e WIEBECK, H., Reciclagem do plástico. São Paulo: Artiliber Editora, 2004 

PRITSCH, F. R.; Implementação de usinas para reciclagem de RCD Classe A – 

Metodologia para análise de custos. Joinvile, Santa Catarina, 2010. 

RUSCHEL, Rogério; Os dez mandamentos da empresa responsável. Disponível em: 

<http://www3.ethos.org.br/cedoc/os-dez-mandamentos-da-empresa-

responsavel/#.UfBqlv_K1Y8>. Acesso 24/07/2013 

SANTOS, Altair; Construção civil se abre à logística reversa. Disponível em: 

<http://www.cimentoitambe.com.br/construcao-civil-se-abre-a-logistica-reversa/>, 2012. 

Acesso em 03/01/2014. 

SANTOS, Javier; WYSK, R. A.; TORRES, J. M.; Otimizando a produção com a 

Metodologia Lean. São Paulo, Leopardo, 2009. 

SINDUSCON-SP, Comitê de Meio Ambiente do Sinduscon-SP, Resíduos da Construção 

Civil E O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em 

<http://www.sindusconsp.com.br/envios/2012/informativo/residuos/residuos_construcao_c

ivil_sp.pdf>, 2012. Acesso em 19/07/2012. 

SINDUSCON-MG, Comissão de Meio Ambiente do Sinduscon-MG, Alternativas Para a 

Destinação de Resíduos da Construção Civil. 2ª Edição. Belo Horizonte: SINDUSCON-

MG, 2008. 84 p. 

TERREMOTO no Japão 2011, fotos, vídeos, novidades. Brasil, 16/10/2012. Disponível em 

<http://www.mundodastribos.com/terremoto-no-japao-2011-fotos-videos-

novidades.html>. Acesso 20/08/2013. 

WOMACK, J. P.; JONES, D. T.; A mentalidade enxuta nas empresas: elimine desperdício 

e crie riqueza. 11a Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

YAZIGI, Walid.; A técnica de edificar. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Pini, 2006 

YEMAL, J. A.; TEIXEIRA, N. O. V.; NÄÄS, I. A; Sustentabilidade na Construção Civil. 

3
rd

 International Workshop advances in cleaner production, São Paulo, 2011 

http://www.cbtu.gov.br/estudos/pesquisa/anpet_xviiiCongrpesqens/ac/arq103.pdf
http://www3.ethos.org.br/cedoc/os-dez-mandamentos-da-empresa-responsavel/#.UfBqlv_K1Y8
http://www3.ethos.org.br/cedoc/os-dez-mandamentos-da-empresa-responsavel/#.UfBqlv_K1Y8
http://www.cimentoitambe.com.br/construcao-civil-se-abre-a-logistica-reversa/
http://www.sindusconsp.com.br/envios/2012/informativo/residuos/residuos_construcao_civil_sp.pdf
http://www.sindusconsp.com.br/envios/2012/informativo/residuos/residuos_construcao_civil_sp.pdf
http://www.mundodastribos.com/terremoto-no-japao-2011-fotos-videos-novidades.html
http://www.mundodastribos.com/terremoto-no-japao-2011-fotos-videos-novidades.html


160 

 

ZORDAN, Sérgio Eduardo. Geração de Resíduos de Construção e Demolição. FEC – 

UNICAMP – Revisão da Dissertação de Mestrado. Campinas, 1997.  

 


