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Resumo: Os materiais que são rejeitados na construção civil, quando descartados de 
forma indevida, podem causar muitos danos ambientais. Este artigo tem como objetivo 
analisar qual a destinação dos resíduos sólidos da construção civil, na cidade de 
Palotina – PR, a gestão por parte da prefeitura do município e como se dá o 
gerenciamento em uma construtora atuante no mesmo local. Busca-se também 
identificar se o município possui local adequado para o descarte dos rejeitos e propor 
formas de reutilizar os materiais que permitem a reintegração na construção civil. Para 
tanto, fez-se entrevista com uma construtora da cidade, com o responsável pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e com o proprietário de uma empresa de 
aluguel de caçambas estacionárias, todos da cidade de Palotina - PR. A partir dos 
dados coletados, tem-se como intuito auxiliar na redução da quantidade de materiais 
descartados e minimizar os danos ambientais. 
Palavras-chave: Construção Civil. Resíduos Sólidos. Gestão de Resíduos. Meio 
Ambiente. 

Diagnosis on or management of solid waste from civil construction in a 
construction company in the city of Palotina - PR 

Abstract: Materials that are rejected improperly from the construction industry can 
cause lots of damage to the environment. This article aims to analyze the destination 
of solid waste from civil constructions in Palotina-PR, as well as the management that 
the City Hall provides and how the management in a construction company operating 
in the same location is. The aim is also to identify whether the municipality has a 
suitable place for the waste disposal, in addition to proposing ways to reuse the 
materials that allow them to be reintegrated into civil construction. To do so, an 
interview was conducted with a construction company, with the responsible for the 
Municipal Secretary of the Environment, and with the owner of a dumpster hire 
company, all belonging to Palotina – PR. It is intended that the collected data will help 
minimize the amount of wasted materials and reduce environmental damage. 
Key words: Construction Industry. Solid Waste. Waste Management. Enviromment. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os Resíduos da Construção Civil – RCCs produzidos no Brasil, nem sempre 

têm uma destinação adequada, muitos são lançados em aterros sem adequação. A 

inexistência de local licenciado, falta de conhecimento acerca dos RCC, leva as 

pessoas a descartarem seus resíduos de forma clandestina nos mais diversos locais. 

Essas atitudes têm como consequência, a proliferação de vetores de doenças 

afetando a saúde da população, o assoreamento de rios, entupimento de galerias 

fluviais, entre outras formas de degradação do meio ambiente.  

No Brasil, a grande maioria das cidades não estão preparadas para o 

tratamento dos resíduos sólidos, o que resulta em grandes problemas ambientais. Os 

resíduos da construção civil não são facilmente reintegrados à natureza, formando 

grandes montanhas de materiais. Algumas cidades aproveitam parte dos descartes 

para cascalhar estradas rurais, amenizar locais prejudicados pela erosão, porém o 

grande aumento no crescimento das cidades, faz com que a produção dos rejeitos 

seja superior ao seu aproveitamento. 

Para que os resíduos sejam tratados e até mesmo beneficiados, os municípios 

devem implantar políticas públicas para fiscalizar a destinação que os geradores estão 

atribuindo, incluindo a fiscalização das empresas de aluguel de caçambas 

estacionárias. Outra alternativa é a implantação de uma usina de tratamento, onde o 

próprio município pode se beneficiar dos materiais produzidos, reduzindo os custos 

de construção de edificações públicas ou até mesmo o incentivo a implantação de 

uma usina de tratamento privada. 

Existem estudos que mostram alternativas para o reaproveitamento dos RCC, 

alguns mais viáveis, outros necessitam de investimento em maquinário, ferramentas 

e contratação de mão de obra para a realização do trabalho. Algumas cidades 

dispõem de empresas que servem como exemplo, processando os resíduos e 

utilizando dentro da mesma obra que os gerou e outras que vendem o material 

resultante do processamento dos RCC. 

O presente estudo, pretende analisar a gestão dos RCC no município de 

Palotina – PR, buscando identificar o comprometimento dos órgãos municipais com 

relação a disposição dos materiais, consequentemente o bem-estar da população. 

Utilizando - se de entrevistas, buscou-se identificar a disponibilidade de local 

adequado para o descarte, qual a destinação utilizada e ainda a forma de tratamento 
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dos RCC dentro de uma construtora que atua na mesma localidade. A pesquisa 

apresenta ainda como objetivo, buscar e apresentar formas de reutilizar, reciclar ou 

reintegrar os RCC provenientes dos grandes e pequenos geradores da cidade de 

Palotina – PR.  

A metodologia utilizada, na presente pesquisa, caracteriza-se como aplicada 

com abordagem qualiquantitativa, buscando fundamentação teórica a partir de 

pesquisa bibliográfica em diversos materiais como artigos e resolução CONAMA Nº 

307/2002, e obtenção dos demais dados a partir das entrevistas realizadas. 

Para o desenvolvimento do estudo, inicialmente foi apresentado o conceito, a 

classificação e a destinação correta dos resíduos, em seguida fez se a análise das 

entrevistas, na sequência fez-se um fluxograma com o objetivo de representar a 

aplicação do processo de triagem dos RCC e assim poder realizar o seu manejo e 

destinação de maneira adequada, ou ainda destinando os materiais sem 

contaminação para o reaproveitamento e por fim seguem as considerações finais e as 

referências bibliográficas. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O constante crescimento das cidades tem por consequência a exploração de 

recursos naturais e geração de resíduos, estes por sua vez, de acordo com o 

SEBRAE, são “as partes que sobram de processos derivados das atividades humanas 

e animal”.  

Cabral (2007 p. 7) afirma que o aumento populacional no mundo exerce 

pressão sobre os recursos naturais de forma a degradá-los, em busca de matéria-

prima, espaço físico para prover moradia e toda a infraestrutura necessária para 

habitação (vias de acesso, disposição de água, eliminar adequadamente os resíduos 

produzidos) ou ainda transformando áreas de vegetação natural em terras cultiváveis. 

Pesquisas da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais – ABRELPE, revelaram que, em 2018, foram gerados 79 milhões 

de toneladas de resíduos no Brasil, estabelecendo-se uma média de 380 Kg/ano por 

pessoa. Um aumento no ritmo da coleta pôde ser observado, permitindo que 92% do 

montante produzido pudesse ser recolhido, destes, 59,5% receberam a destinação 

adequada, os 40,5% restantes, foram despejados em locais inadequados. (ABRELPE 

2018/2019, p. 13). 
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No presente estudo, o foco se dá aos resíduos oriundos da construção civil 

(RCC), os quais representam grande parte dos resíduos sólidos urbanos. O Art. 2° da 

resolução CONAMA N° 307/2002 adota como válidas as seguintes definições para os 

RCC, 

 

São os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 
obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de 
terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, 
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, 
fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou 
metralha. (CONAMA, 2002, p.571). 

 

Em subsequência às informações descritas na resolução CONAMA N° 

307/2002, verifica-se que os resíduos da construção civil se encontram catalogados 

em quatro classes distintas: 

Classe A – são os resíduos ou recicláveis como agregados, tais como: a) De 
construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 
obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) De 
construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 
concreto; e, c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-
moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos 
canteiros de obras. (CONAMA, 2002) 
 

A segunda classe sofreu alterações de acordo com a resolução CONAMA Nº 

431/2011, na qual incluiu-se o gesso que anteriormente se classificava como classe 

C, que, por consequência também sofreu alterações, sendo descritas da seguinte 

maneira: 

 

Classe B – são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 
plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; Classe C – são 
os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. 
(CONAMA, 2011). 
 

A classe D sofreu alterações e tem nova redação dada pela resolução N° 

348/2004 do CONAMA. 

 

Classe D – são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 
tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou 
prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 
radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais 
objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à 
saúde. (CONAMA, 2004) 
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A Tabela 1 apresenta os materiais comumente encontrados em obras de 

construção e demolição, sua classificação de acordo com a CONAMA N° 307/2002, 

bem como uma breve descrição.   

 

TABELA 1 – EXEMPLOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA RCC   

Material Classificação Descrição 

Tijolos 

           Classe A 

Resíduos de construção, demolição, 
reformas e reparos de pavimentação e de 
outras obras de infraestrutura, solos de 
terraplanagem. 

Concreto 

Revestimento Cerâmico 

Telhas 

Madeira 

             Classe B 
Resíduos recicláveis para outras 
destinações. 

Papel/Papelão 

Metais 

Plástico 

Gesso 

Lixas 

             Classe C 
Resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis. 

Massa Corrida 

Massa de Vidro 

Tintas 

Classe D 
Resíduos perigosos oriundos do processo 
de construção/demolição. 

Solventes 

Óleos 

FONTE: CONAMA N° 307, 2002 

 

Apesar do acesso à informação estar facilitado, há regiões que ainda enfrentam 

dificuldades para o descarte desses resíduos, segundo o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS, desenvolvido pelo Governo Federal, 

 
O gerenciamento adequado dos RCC ainda encontra obstáculos pelo 
desconhecimento da natureza dos resíduos e pela ausência de cultura de 
separação, entre outros. Dessa forma, conhecer e diagnosticar os resíduos 
gerados possibilitará o melhor encaminhamento para o plano de gestão e o 
gerenciamento dos RCC. (PNRS, 2011, p. 19) 

 

O fato de saber que ainda existem regiões que não têm o conhecimento para a 

separação dos RCC, se torna preocupante, quando associado às demais informações 

obtidas a partir do PNRS, quando afirma que: 

 

A construção civil é um importante segmento da indústria brasileira, tida com 
um indicativo do crescimento econômico e social. Contudo, também constitui 
uma atividade geradora de impactos ambientais, e seus resíduos têm 
representado um grande problema para ser administrado, podendo em 
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muitos casos gerar impactos ambientais. Além do intenso consumo de 
recursos naturais, os grandes empreendimentos colaboram com a alteração 
da paisagem e, como todas as demais atividades da sociedade, geram 
resíduos. (PNRS, 2011, p 20). 
 
 

De acordo com Marques (2009, p.39), os principais problemas enfrentados 

pelas cidades, estão associados à disposição irregular das grandes quantidades de 

Resíduos de Construção e Demolição - RCD produzidas, o descarte clandestino 

destes pode provocar a degradação dos ecossistemas água, ar e solo e ainda pode 

prejudicar a saúde pública com a proliferação de vetores em resíduos espalhados pela 

cidade.  

Diante do exposto, fez-se uma pesquisa caracterizada como aplicada, esta por 

sua vez, de acordo com Gerhardt (2009, p. 35), “objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos”. 

Quanto à abordagem, é uma pesquisa qualiquantitativa, possibilitando uma 

análise mais aprofundada acerca do tema, pois nela reúnem-se as abordagens 

qualitativa e quantitativa.  

 
Os métodos de investigação quantitativos surgiram do processo científico da 
relação causa-efeito, para estabelecer generalizações aplicáveis a diversas 
situações. Do ponto de vista da investigação qualitativa, procura-se a 
compreensão das complexas inter-relações que acontecem na vida real. 
(MEIRINHOS, 2010, p. 50) 

 

A pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, sendo este muito efetivo 

na investigação de situações da vida real.  

 

Os estudos de caso, na sua essência, parecem herdar as características da 
investigação qualitativa. Esta parece ser a posição dominante dos autores 
que abordam a metodologia dos estudos de caso. Neste sentido, o estudo de 
caso rege-se dentro da lógica que guia as sucessivas etapas de recolha, 
analise e interpretação da informação dos métodos qualitativos, com a 
particularidade de que o propósito da investigação é o estudo intensivo de um 
ou poucos casos. (LATORRE3 et al, 2003 apud MEIRINHOS, 2010, p. 52). 

 

Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas, de acordo com Lakatos, 

(2003, p. 195), “a entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma 

delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 

                                                           
3 LATORRE, Antônio. La investigación – acción. Conocer y cambiar La práctica educativa. 

Barcelona: Editora Graó, 2003. 
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conversação de natureza profissional”, estas serão direcionadas a uma construtora 

da cidade de Palotina – PR, com perguntas previamente elaboradas, garantindo que 

se obtenham respostas para os mesmos questionamentos. Este tipo de entrevista 

classifica-se como padronizada ou estruturada, conforme Lakatos, (2003, p. 197), “é 

aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido”.  

Assim, a pesquisa foi realizada na empresa X, que surgiu da fusão entre duas 

organizações, originando uma instituição que atua no mercado com construção de 

edifícios, administração de obras, serviços de engenharia, obras de terraplanagem, 

aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador e aluguel de 

outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais. Teve início em 06 de agosto 

de 2014 contando com 07 colaboradores e um quadro societário formado por 2 

pessoas, ao final de 2014 a empresa empregava 13 pessoas. Após 6 anos foi reduzido 

o quadro de funcionários para 2 colaboradores e trabalha com a terceirização de mão 

de obra.  Após a concretização da fusão, surgiu a necessidade de aumentar o 

estabelecimento devido ao número de atendimentos, adquirindo uma propriedade e 

construindo um ambiente maior e mais agradável para a recepção dos clientes. 

A primeira fase da pesquisa fundamenta-se em levantamento bibliográfico, 

visando maior entendimento sobre o problema, assim como identificar as destinações 

dadas aos resíduos da construção civil. A etapa seguinte baseou-se em estudo de 

caso com apoio da Empresa X, Secretaria de Meio Ambiente e empresa de locação 

de caçambas estacionárias, fornecendo informações essenciais sobre a destinação 

dos RCC. 

Foi verificada a aplicação parcial da Resolução Nº 307/2002 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2002), em entrevista com um dos 

responsáveis da empresa X, este revelou que o canteiro de obras é organizado, de 

forma que embalagens são posicionadas para o armazenamento dos resíduos e 

tendem a inovar adotando novas medidas para melhoramento sempre que possível.  

Sabe-se que o planejamento é considerado um fator de sucesso para qualquer 

tipo de empreendimento (Goldman, 2004, p. 11), e isso não é diferente para o canteiro 

de obras, contudo, verifica-se que planejamento em canteiros de obra são 

negligenciados pela indústria da construção civil, visto que as decisões são tomadas 

à medida que os problemas surgem ao longo da execução dos projetos (HANDA, 

1988). 
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Além disso, Elias et al. (1998) salienta que inexistem critérios e bases teóricas 

para a realização do planejamento das instalações dos canteiros de obras, o que 

ocasionam diversos problemas que interferem no processo produtivo. Contudo, o 

aumento da competitividade no setor da construção civil tem feito com que as 

empresas procurem eliminar todas as deficiências na gestão dos processos 

construtivos e na gerência dos recursos humanos, com o intuito de aumentar sua 

produtividade.  

Quando questionado sobre a quantidade de funcionários atuantes em cada 

canteiro de obras, o entrevistado respondeu que, em média, trabalham cinco pessoas, 

executando quatro projetos residenciais ao ano. Na sequência revelou que é aplicado 

planejamento para minimizar a quantidade de resíduos gerados, como por exemplo, 

otimização de alvenaria (cálculo da altura para evitar quebra de tijolos na última fiada), 

paginação de pisos para evitar excesso de cortes, paginação de telhado para evitar 

cortes de telhas, utilização de madeira serrada para construir andaimes e 

escoramento, posteriormente estas madeiras serão utilizadas no telhado, substituição 

da madeira por escoras e andaimes metálicos. Uma outra tentativa foi feita para 

substituir a madeira, fez-se um estudo para utilização de formas metálicas na 

moldagem de vigas e colunas, porém se mostrou economicamente inviável. 

As perdas de materiais ocorrem ao longo de todo o processo de construção, 

desde o recebimento do material na obra, durante sua estocagem e transporte, até a 

sua utilização no local a que se destina (SKOYLES, 1981). Deste modo, para reduzir 

estas perdas é necessário conhecer sua natureza e identificar suas principais causas. 

Para a limpeza, organização e remoção dos entulhos do canteiro de obras, é 

designado um servente responsável, destinando cada material para seu recipiente de 

armazenamento. No município de Palotina, apenas empresas particulares fazem a 

coleta dos RCC a partir do aluguel das caçambas estacionárias, sendo estas 

esvaziadas no aterro municipal, o qual dispõe de uma área reservada para a 

disposição destes materiais. 

Em virtude da diversidade das características dos agentes envolvidos na 

geração, manejo e destinação dos RCC, a Resolução Conama Nº 307/2002 orienta 

aos Municípios e Distrito Federal que, considerando a realidade de cada localidade, 

desenvolvam e implementem políticas estruturadas e dimensionadas sob a forma de 

um Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil.  
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Na metade de década de 1990, Pinto (1995) afirmava que vários países já 

haviam percebido que o setor da construção civil precisava melhorar, não só por causa 

dos elevados índices de desperdícios de materiais com consequente impacto nos 

custos finais, mas também devido à escassez de áreas urbanas disponíveis para a 

disposição final ambientalmente adequada destes resíduos. 

Estima-se que no Brasil a geração per capita desses resíduos varia entre 230 

a 730 kg/hab. ano, sendo que o principal problema ambiental e estético é a sua 

disposição irregular, já do ponto de vista financeiro esse descarte irregular onera as 

administrações municipais, que acabam tendo que se responsabilizar pela remoção e 

disposição destes resíduos (PIOVEZAN JUNIOR, 2007). 

As diretrizes a serem observadas para o projeto, a implantação e a operação 

de áreas de reciclagem e de aterros de resíduos da construção civil classe A, são 

determinadas respectivamente pelas NBRs 15114/2004 e 15113/2004. 

A norma 15114/2004 se aplica: 

 
Na reciclagem de materiais já triados para a produção de agregados com 
características para a aplicação em obras de infraestrutura e edificação, de 
forma segura, sem comprometimento das questões ambientais, das 
condições de trabalho dos operadores dessas instalações e da qualidade de 
vida das populações vizinhas. 

 

Em relação à norma 15113/2004 a norma visa a: 

 
Reservação de materiais de forma segregada, possibilitando o uso futuro ou, 
ainda, a disposição destes materiais, com vistas a futura utilização da área, e 
também a proteção das coleções hídricas superficiais e subterrâneas 
próximas, das condições de trabalho dos operadores dessas instalações e da 
qualidade de vida das populações vizinhas. 

 

Outro aspecto observado nesta pesquisa pode ser verificado na Figura 1 que 

apresenta o acondicionamento dos resíduos destinados à caçamba estacionária. 

Nota-se que a separação não é feita por completo, pois observam-se outros materiais 

em meio aos resíduos Classe A. 
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FIGURA 1- CAÇAMBA ESTACIONÁRIA CONTENDO RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

FONTE: Autora (2020) 

 

De acordo com os materiais citados acima, pode-se observar que não estão 

sendo depositados somente RCC classe A na caçamba, restos de ferro, madeira e 

gesso que não podem mais ser aproveitados, são depositados juntamente aos 

demais. Não é feito aproveitamento de materiais classe A nas obras, apenas madeira 

está sendo reaproveitada no momento. Isto ocorre possivelmente, devido à ausência 

de treinamento dos funcionários e insuficiência de políticas públicas municipais para 

orientar e fiscalizar os geradores de resíduos.  

A empresa X revelou que os operários têm breve conhecimento a respeito da 

separação dos rejeitos, porém não recebem treinamento para tal, fato este que pode 

contribuir para a ineficaz triagem no canteiro de obras. Com relação à caracterização 

dos RCC, o entrevistado revelou que não está sendo realizada, pois no município de 

Palotina não existe uma política pública para a destinação dos resíduos, apenas 

criaria um ônus o qual não surtiria efeito prático. 

No que tange a esta questão, salienta-se que os Projetos de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil devem ser elaborados e implementados pelos 

grandes geradores com o intuito de estabelecer os procedimentos necessários para o 

manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos, devendo contemplar 

as seguintes etapas:  

 
- Caracterização, “nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os 
resíduos”; - Triagem, “deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador 
na origem, ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa 
finalidade, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no art. 3º desta 
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Resolução”; - Acondicionamento, “o gerador deve garantir o confinamento 
dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, assegurando em 
todos os casos em que seja possível, as condições de reutilização e de 
reciclagem”; - Transporte, “deverá ser realizado em conformidade com as 
etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para o 
transporte de resíduos”; - Destinação, “deverá ser prevista de acordo com o 
estabelecido nesta Resolução” (CONAMA 307/2002). 
 

Diante do exposto, cabe enfatizar que o poder público deve atuar como agente 

gestor do sistema implantado, instituindo estruturas gerenciais adequadas e 

renovando os procedimentos de informação e de fiscalização de modo a resguardar 

a estabilidade dos novos modelos de gestão estabelecidos, contudo cabe ao gerador 

caracterizar, quantificar, e garantir condições adequadas de triagem, 

acondicionamento, transporte e destinação (PINTO e GONZÁLES, 2005, p. 12). 

Em virtude da ausência de orientações e diretrizes, a empresa realiza a 

caracterização e triagem da seguinte maneira, os materiais recicláveis como papel e 

plástico, são colocados em bags, estes serão encaminhados ou coletados por uma 

associação privada (APAVA – Associação Agentes Ambientais Reciclados Palotina), 

localizada no município de Palotina, ficando esta responsável pela reciclagem. As 

latas de tinta e demais produtos utilizados para pintura, retornam à cadeia de 

suprimentos por meio da logística reversa, os demais materiais como tijolo, 

argamassa, ferro, cerâmicas, gesso, madeira, concreto, brita, são depositados nas 

caçambas estacionárias, ficando responsável pela destinação dos materiais, a 

empresa privada que fez a locação.  

Para melhor exemplificar a execução da triagem dos RCC dentro do canteiro 

de obras da empresa X, foi elaborado um fluxograma (Figura 2), permitindo que se 

observe todo processo de maneira geral e simplificada. De acordo com CURY (2000, 

p. 340), o fluxograma é “um gráfico universal, que representa o fluxo ou a sequência 

normal de qualquer trabalho, produto ou documento”. 
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FIGURA 2 - FLUXOGRAMA QUE REPRESENTA O PROCESSO DE TRIAGEM DE RCC NO  
                  CANTEIRO DE OBRAS DA EMPRESA X. 

 

 
FONTE: Autor, (2020). 
 

A empresa X utiliza bags e caçambas para o armazenamento dos descartes e 

informou que, em algumas obras, encontra dificuldades devido à limitação de espaço 

para dispor estes coletores. O entrevistado disse reconhecer a importância de se 

manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, e que a gestão ambiental 

proporciona muitos benefícios, porém, o município não oferece incentivo, o que 

desestimula as boas práticas. A Figura 3 apresenta o acondicionamento dos resíduos 

de papel e plástico da Empresa X. 
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FIGURA 3 - BAG CONTENDO RESTOS DE SACOS DE CIMENTO E EMBALAGENS   
PLÁSTICAS. 

 

FONTE: Autora (2020) 

  

Com o intuito de analisar o posicionamento do órgão público responsável pelas 

questões ambientais do Município de Palotina, aplicou-se uma breve entrevista a um 

funcionário público, responsável pela Gestão Ambiental do Município de Palotina. Ao 

ser questionado sobre a situação, informou que não se tem local adequado para a 

deposição dos RCC no município e que foi estabelecido uma área específica dentro 

do aterro sanitário, área sem adequações, para que seja feita a deposição dos 

entulhos recolhidos pela empresa terceirizada, a serviço da Prefeitura Municipal e por 

consequência alguns RCC recolhidos pelas caçambas estacionárias das empresas 

privadas, estão sendo despejados no mesmo local. Em contrapartida, as empresas 

de aluguel de caçambas estacionárias atuantes na cidade auxiliam no trabalho de 

adequação de estradas rurais com os RCC que coletam, depositando-os em locais 

específicos, e o município dispõe de máquinas que vão até o local para quebrar os 

resíduos maiores e plainar a terra. Outra parte destes resíduos está sendo depositado 

na garagem de máquinas do município para posteriormente serem usados no mesmo 

processo de adequação de estradas municipais rurais. 

O entrevistado informou que a parte do aterro sanitário municipal que recebe 

os materiais orgânicos, segue parte das medidas da resolução CONAMA e que estão 
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sendo executados projetos para melhorias, porém, com relação aos RCC, o município 

não dispõe de políticas públicas e ainda não foi possível disponibilizar local adequado 

para o recebimento.  

Ao analisar a Resolução Nº 307/2002 observa-se que cabe aos municípios e 

ao Distrito Federal a solução para os pequenos volumes, geralmente maldispostos, 

como evidenciado nesta pesquisa ( Figura 4), e o disciplinamento da ação dos agentes 

envolvidos com o manejo dos grandes volumes de resíduos, portanto, devem ser 

definidas e licenciadas áreas para o manejo dos resíduos, juntamente com o 

cadastramento e formalização dos transportadores de resíduos, não excetuando-se a 

cobrança de responsabilidades pelos geradores por meio de Projetos de 

Gerenciamento (PINTO e GONZÁLES, 2005, p. 10).  

 
             FIGURA 4 - RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS EM LOTE BALDIO LOCALIZADO EM     
                               ÁREA URBANA. 

 
FONTE: Autora (2020) 

 

Adicionalmente, buscando entender a articulação entre os principais atores 

relacionados aos RCC, foram feitos alguns questionamentos ao proprietário de uma 

das empresas privadas de aluguel de caçambas que atua no município, este explicou 

que algumas construtoras conseguem depositar apenas materiais específicos e 

passíveis de reaproveitamento (Figura 5), como tijolos, brita e concreto podendo ser 

depositados em buracos das estradas ou propriedades rurais, sendo solicitado pelos 

próprios moradores da região. No entanto, em algumas situações, mesmo que o 

cliente seja advertido sobre os materiais, que se permite serem depositados nas 

caçambas, são encontrados todos os tipos de objetos junto aos entulhos, até mesmo 
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produtos eletrônicos como televisores antigos e geladeiras misturados aos demais 

rejeitos.   

A falta de planejamento de gestão dos resíduos sólidos, faz com que as 

pessoas passem a burlar as regras, algumas pessoas levam os rejeitos em carros 

particulares e descartam de forma irregular em lotes baldios, (Figura 4), levam até os 

arredores do aterro sanitário ou descartam em meio a entulhos depositando em 

caçambas estacionárias (Figura 6), não sendo feito da maneira correta, pois tem 

dúvidas com relação ao descarte. 

 
FIGURA 5- RESÍDUO ADEQUADO PARA SER DEPOSITADO EM ESTRADAS RURAIS. 

 
FONTE: Autora (2020). 

 

FIGURA 6- DESCARTE DE MATERIAL IRREGULAR JUNTO AOS RCC. 

 
FONTE: Autora (2020). 

 

O empresário relatou uma dificuldade com relação local reservado para a 

deposição dos RCC e entulhos, pois localiza-se anexo ao aterro sanitário, ficando a 

aproximadamente 16 quilômetros de distância da área urbana. Esse fato motiva os 
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empresários de aluguel de caçambas a levar os materiais até garagem de máquinas 

do município (Figura 7), ou então nas áreas rurais por serem mais próximas, isso leva 

a redução da deposição dos RCC no aterro por parte das empresas particulares. 

Apenas materiais coletados juntamente com os entulhos são levados até o local, 

trabalho realizado por empresa terceirizada pelo município.  

Os resíduos classe A que ainda estão sendo depositados no aterro, juntamente 

com uma quantidade maior de terra, estão sendo utilizados como cobertura para o lixo 

orgânico, evidenciado na Figura 8. Visto que, de acordo com o empresário 

entrevistado, mensalmente são coletadas pela empresa, cerca de 110 caçambas 

contendo aproximadamente 5 toneladas de RCC cada, resultando em um montante 

de 550 toneladas de material que deixa de ser depositado no aterro municipal. 

 

FIGURA 7 - RCC DEPOSITADOS NA GARAGEM DE MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE          
                    PALOTINA - PR. 

 
FONTE: Autora (2020). 
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FIGURA 8- RCC UTILIZADO PARA COBERTURA DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS NO ATERRO     
                   MUNICIPAL DE PALOTINA – PR 

 
FONTE: Autora (2020). 

 

De acordo com Pinto e Gonzáles (2005, p. 13), é preciso que os municípios 

realizem inicialmente um diagnóstico para identificar as atuais condições de geração, 

os fluxos de materiais dentro da malha urbana, impactos ambientais e econômicos 

decorrentes das atividades de construção civil locais e ainda tipificar os geradores e 

transportadores. Posteriormente a isso, é necessário implantar uma rede de serviço 

para possibilitar a destinação correta dos materiais por parte dos pequenos geradores 

e a outra rede destinada aos grandes geradores.  

Tais orientações devem funcionar de modo, que pequenas construções e 

reformas sejam contempladas dentro do Programa Municipal de Gerenciamento, 

como um serviço público de coleta, onde os resíduos são levados até pontos de 

entrega, sendo este um instrumento de ação pública, no qual o município 

compromete-se com a limpeza urbana, resolvendo os problemas encontrados nos 

bairros onde há a disposição inadequada de resíduos em lotes baldios, conforme 

evidenciado na Figura 3 (PINTO e GONZÁLES, 2005, p. 12).   

No âmbito dos grandes geradores, o município deve disciplinar a atuação das 

empresas privadas de coleta sendo considerada esta uma ação de agentes privados 

regulamentada pelo poder público municipal. Contudo, a Resolução Conama enfatiza 

que o objetivo prioritário dos grandes geradores seja a não geração, e 

secundariamente a redução, a reutilização, a reciclagem e a sua destinação final 

(CONAMA 307/2002).  
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O Manual de Gestão de Resíduos Sólidos afirma que grande parte dos RCD 

gerados, são decorrentes de desperdício de materiais nos canteiros de obras, desse 

modo o manual apresenta várias ações que podem ser realizadas pelos geradores 

com o intuito de minimizar as perdas, são elas: 

- Produzir argamassa o suficiente para o trabalho a ser realizado no dia, 

estabelecido de acordo com a área a ser executada; 

- Armazenar blocos e telhas sobre paletes em pilhas de quantidades iguais, 

facilitando o transporte e evitando quebras; 

- Utilizar carrinhos adequados para o transporte de blocos e sacos de cimentos, 

evitando que blocos se quebrem e os sacos se rasguem; 

- Armazenar cimento em local protegido de sol e chuva, arejado sobre estrado 

de madeira a distancias de 30 cm do solo e 30 cm da parede, evitando o estoque de 

grandes quantidades por períodos superiores a 10 dias; 

- Quando possível, utilizar-se de projetos com coordenação modular, evitando 

cortes em placas cerâmicas; 

- Estabelecer o local da central de concreto, de modo que se reduza o caminho 

a ser percorrido pelos operários com materiais; 

- Manter a organização e limpeza do canteiro de obras, evitando a ocorrência 

de acidentes e influenciando os operários a serem mais cautelosos ao manusearem 

os materiais (CABRAL, et al, 2011, p. 18 -20). 

Para auxiliar na visualização do problema de gerenciamento de resíduos 

sólidos da construção civil e identificar as principais causas, foi desenvolvido um 

diagrama de causa e efeito ou Diagrama de Ishikawa, 

 
Esta ferramenta consiste em uma forma gráfica usada como metodologia de 
análise para representar fatores de influência (causa) sobre um determinado 
problema (efeito). Também é denominado de Diagrama de Ishikawa, devido 
ao seu criador, ou diagrama Espinha de Peixe devido à sua forma (MIGUEL4, 
2006 apud FORNARI JUNIOR, 2010). 

 

 Utilizando – se do material coletado durante as entrevistas, foi possível elencar 

algumas causas, a Figura 9 evidencia o resultado obtido. 

 
 
 

                                                           

4 MIGUEL, P. A. C. Qualidade: enfoques e ferramentas. 1 ed. São Paulo: Artliber, 2006. 
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FIGURA 9 - DIAGRAMA DE ISHIKAWA SOBRE O GERENCIMENTO DE RCC NO MUNICÍPIO DE   
                  PALOTINA – PR 
 
 

 

FONTE: Autora (2020). 
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A partir de uma análise do Diagrama de Ishikawa observa-se que a falta de 

gerenciamento RCC pode ser causada pela falta de conhecimento das pessoas que 

compõem a mão de obra que, aliada a falta de conscientização ambiental, resultam 

em descompromisso na triagem dos materiais. No que se trata de materiais, a falta de 

gerenciamento pode ser causa de desperdícios, quando se prepara muito concreto, 

por exemplo, resultando em sobra de material que será inutilizado, armazenagem 

inadequada ou então na compra de material em excesso resultando em muitas 

sobras. 

Ao se tratar de meio ambiente, pode-se ressaltar que a deposição irregular dos 

RCC resulta em vários danos ambientais, como exemplo a proliferação de vetores e 

poluição/degradação de ambientes naturais e áreas urbanas. A falta de local 

adequado para a deposição de RCC, aterros sem licenciamento, fazendo com que os 

materiais não sejam passíveis de reaproveitamento, resultando no consumo de 

recursos naturais para a produção de mais matéria prima. Os métodos evidenciam a 

falta de fiscalização por parte dos órgãos competentes, a falta de procedimentos para 

o gerenciamento dos RCC, a inexistência de políticas públicas que regulamentem o 

gerenciamento e a falta de iniciativas públicas e privadas para a implantação de uma 

unidade de beneficiamento de resíduos. 

Com relação a máquinas, pode ser observado que a utilização inadequada de 

algumas máquinas, como por exemplo, um trator esteira para triturar resíduos 

utilizados como pavimento em estradas rurais, pode danificar uma máquina que tem 

outra serventia. A falta de máquinas e equipamentos para beneficiamento dos RCC 

reduz a capacidade de reutilização dos materiais. E, por fim, a quantidade de resíduos 

produzida nas obras pode ser reduzida quando se utilizam cronogramas e ou 

planejamento para o andamento da construção, diminuindo a quantidade de RCC que 

necessita de gerenciamento. 

Para propor formas de gerenciar os RCC, serão citados três exemplos de 

empreendimentos que aliaram o benefício próprio à iniciativa de conscientização 

ambiental, realizando o gerenciamento dos resíduos da construção civil de forma 

segura e rentável. 

A TV Câmara de Campinas, apresentou em sua programação do dia 06 de 

agosto de 2017, entrevistas com empreendedores que visualizaram nos RCCs, além 

da questão ambiental, a oportunidade de agregar valor ao material que seria 

descartado. O primeiro entrevistado, uma construtora, mostra um canteiro de obras 
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que possui certificação e realiza o beneficiamento de todo o resíduo da construção 

que é reutilizado para a mesma obra que o gerou, servindo para aterramento, 

construção de calçadas e parte da água utilizada é fruto de captação de chuvas, um 

belo exemplo de sustentabilidade.  

O segundo entrevistado encontrou em seu problema uma solução lucrativa, a 

empresa locadora de caçambas estacionárias apresentava dificuldades com relação 

ao local para deposição dos RCC, pois os aterros têm vida útil, a solução encontrada 

foi a usinagem do material recolhido, o resíduo chega até a empresa onde funcionários 

fazem a separação dos materiais e encaminham recicláveis e ferro que são retirados 

por empresas responsáveis pelo próximo processo, madeiras que são beneficiadas 

sendo transformadas em cavacos e os RCC que serão britados e classificados de 

acordo com a granulometria.  

O último entrevistado é o responsável por uma unidade recicladora de materiais 

implantada em 2003 que passou a ser gerenciada, em 2007, pelo departamento de 

limpeza urbana de Campinas – SP, trabalhando com empresas de transporte 

cadastradas e que seguem todas as normas estabelecidas. Todo o material recebido 

é conferido e posteriormente encaminhado para a reciclagem, para a realização deste 

serviço, são cobradas taxas referentes ao metro quadrado de resíduo. Cooperativas 

de reciclagem trabalham em conjunto com a unidade, ficando responsável por separar 

os materiais que lhes compete e realizar a reciclagem. Parte do material produzido na 

usina é utilizado para pavimentar estradas rurais, outros direcionados para a 

fabricação de calçadas e os resíduos que não podem ser aproveitados vão para o 

aterro de inertes. Para controlar o descarte incorreto de resíduos, a população é 

incentivada a realizar denúncias e fotografar o ocorrido para que seja feita a autuação 

do responsável. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do artigo foi analisar qual a destinação dos resíduos sólidos da 

construção civil, a gestão por parte da prefeitura do município de Palotina – PR e como 

se dá o gerenciamento em uma construtora atuante no mesmo local. A partir da 

pesquisa, foi possível constatar que a responsabilidade do gerenciamento dos RCC 

não cabe a apenas um órgão responsável e sim a todos os geradores, 

independentemente da quantidade que seja gerada.  
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Todos são responsáveis por cuidar do meio ambiente, porém, sem a 

fiscalização e implantação de políticas públicas para motivar e liderar a iniciativa de 

gerenciamento e reciclagem dos RCC, os geradores seguem fazendo a separação de 

forma superficial ou descartando de forma irregular um material que pode servir para 

gerar empregos e voltar a ser utilizado como matéria prima a partir da sua reinserção 

na cadeia.  

O município de Palotina – PR recentemente realizou a entrega de várias 

residências populares, com a aplicação da reciclagem dos RCC o custo para 

construção dessas casas poderia ser reduzido e o material que foi descartado servir 

de base para a edificação de outras casas. O mesmo processo pode ser aplicado em 

reformas ou construção de obras públicas, agregando valor aos imóveis, podendo 

impulsionar iniciativas privadas, incentivando a conscientização ambiental e a 

sustentabilidade.  
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