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RESUMO 

Anualmente em todo o mundo, a produção de resíduos sólidos é de 

aproximadamente 17 bilhões de toneladas e espera-se chegar a 27 bilhões até 2050. 

Estima-se que dessa cadeia produtiva, os resíduos de construção e demolição (RCD) 

gerados correspondem de 20% a 30% dos resíduos sólidos urbanos (RSU). As 

disposições irregulares, os terrenos clandestinos e o excesso de volume de RCD 

depositados nos aterros sanitários provocam vários impactos ambientais, como a 

proliferação de agentes transmissores de doenças; assoreamento de rios e córregos; 

degradação da paisagem urbana, diminuem a vida útil dos aterros sanitários e outros. 

Preocupados com estes números, os governos buscam soluções na criação de novas leis 

e no desenvolvimento de gestões de resíduos mais sustentáveis, que busquem 

quantificar e dar um correto destino aos mesmos. Diante desta problemática, este 

trabalho teve como objetivo quantificar o volume de (RCD) gerados na cidade de 

Teresina, estimando aproximadamente 3.307,53 t dia
-1

 de RCD, gerados na capital no 

ano de 2013, o que corresponde a uma taxa de geração de resíduos de 1,23 t ano
-1

 

habitante
-1

.  

 

 

Palavras chave: RCD, sustentabilidade, reciclagem. 
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ABSTRACT 

Every year around the world, the production of solid waste is approximately 17 

billion tons and is expected to reach 27 billion by 2050. It is estimated that this 

production chain, waste from construction and demolition (WCD) generated 

corresponding 20% to 30% of municipal solid waste (MSW). The provisions irregular, 

illegal land and excessive volume of WCD deposited in landfills cause various 

environmental impacts such as the spread of disease agents; siltation of rivers and 

streams; degradation of the urban landscape, reduce the useful life of sanitary landfills 

and other. Concerned about these numbers, governments seek solutions to create new 

laws and the development of more sustainable waste managements that seek to quantify 

and give a right to the same destination. Before this problem, this study aimed to 

quantify the volume (WCD) generated in the city of Teresina, estimating approximately 

3307,53 t dia
-1

 WCD, generated in the capital in 2013, which corresponds to a rate of 

waste generation of 1,23 t ano
-1

 habitante
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: WCD, Sustainability, Recycling 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a produção de resíduos sólidos totais, anualmente em todo o mundo, 

é de aproximadamente 17 bilhões de toneladas e espera-se chegar a 27 bilhões até 2050 

(Karak et al., 2012). Isso, principalmente devido a fatores como o crescimento 

populacional, a crescente urbanização e ao desenvolvimento sócio-econômico de alguns 

países (Hoornweg e Bhada-Tata, 2012). 

Os Estados Unidos da América produzem mais de 2,5 kg de resíduos, em média, 

por cidadão em um único dia (Hoornweg e Bhada-Tata, 2012). Na Noruega também 

chega-se nestes níveis. A Itália produz cerca 2,23 kg per capita, considerando apenas a 

população urbana, cerca de 40 milhões de pessoas, a produção fica em torno de 85.000 t 

dia
-1

, com a previsão de uma leve redução em 2025. Enquanto a China tem a 

expectativa de aumentar três vezes a sua quantidade de geração, de 520 milhões de 

toneladas para 1,4 bilhões de toneladas (Hoornweg e Bhada-Tata, 2012). 

A Alemanha, os EUA, o México, o Brasil e outros países, já entenderam o 

potencial do setor de resíduos sólidos e vem desenvolvendo tecnologias específicas para 

solucionar alguns problemas. Nesse mercado gigantesco, as chances para quem investe 

só aumentam, considerando que a humanidade não vai poder fugir das soluções 

“ambientalmente corretas” que o setor necessita (Hoornweg e Bhada-Tata, 2012). 

No Brasil a partir da década de 1980, período de intensa urbanização vivido no 

país, a integração da questão dos resíduos sólidos urbanos ganha força nos debates 

sobre saneamento no Brasil, devido ao agravamento dos problemas socioambientais 

urbanos decorrentes da destinação inadequada de resíduos sólidos (Oliveira, 2012). 

Em 1985 foi criado o programa de saneamento PROSANEAR (Programa de 

Abastecimento de Água e Saneamento para População de Baixa Renda da Zona 

Urbana), com uma abordagem integrada do saneamento o qual tinha como objetivo 
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financiar ações conjuntas em relação à água, esgoto, drenagem urbana e aos resíduos 

sólidos (Oliveira, 2012). Para Serrano (2001), tratava-se de um marco histórico, pois foi 

a primeira vez que os resíduos sólidos passaram a ser contemplados em linhas de 

financiamento. A partir de 1988, com a publicação da nova Constituição, o governo 

federal repassou a competência sobre a responsabilidade do gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos (RSU) aos municípios (Oliveira, 2012). 

Os resíduos sólidos produzidos nos centros urbanos no Brasil têm se tornado, ao 

longo do tempo, um grave problema para as administrações municipais. De acordo com 

a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 

ABRELPE, a geração de RSU no Brasil aumentou 4,1% no ano de 2013, quando 

comparado a 2012, índice que é superior à taxa de crescimento populacional urbano no 

país, que foi de 3,7% neste mesmo período (ABRELPE, 2013).  

As atividades relacionadas com os serviços de limpeza pública como: coletar, 

transportar e dispor adequadamente estes resíduos tem sido tarefa difícil e cada vez mais 

complexa, visto o gradual aumento de sua produção, o crescente adensamento dos 

centros urbanos e a escassez de espaços para sua destinação final, o que, muitas vezes, 

implica no distanciamento destes em relação aos centros das cidades e a consequente 

elevação dos custos com transporte (ABRELPE, 2013) 

Assim, “a preocupação ecológica e social com os resíduos assume dimensão 

crescente, pela necessidade de se definir qual destino devem ter os restos e as sobras, 

resultantes das necessidades básicas da sociedade e aquelas decorrentes do atendimento 

a demandas supérfluas” (Mandarino, 2002).  

Em meio à gama de resíduos produzidos pelos mais variados tipos de atividades, 

sejam industriais, comerciais, domésticas, destacou-se neste trabalho aqueles 

produzidos pela construção civil. 
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O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA - conceitua na resolução 

307/2002, da Lei  Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, resíduos da construção civil como 

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. Logo, praticamente todas as atividades desenvolvidas no setor da construção 

civil são geradoras de entulho (Mesquita, 2012). Segundo Ângulo no processo 

construtivo, o alto índice de perdas do setor é a principal causa do entulho gerado. 

Nesse contexto foi aprovada a Resolução nº 307, de 05/07/2002, pelo CONAMA, 

que criou instrumentos para avançar no sentido da superação dessa realidade, definindo 

responsabilidades e deveres e tornando obrigatória em todos os municípios do país e no 

Distrito Federal a implantação, pelo poder púbico local, de Planos Integrados de 

Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, como forma de eliminar os impactos 

ambientais decorrentes do descontrole das atividades relacionadas à geração, transporte 

e destinação desses materiais (Lima, 2006).  

A Resolução nº307, também determinou aos geradores de resíduos a adoção, 

sempre que possível, de medidas que minimizem a geração de resíduos e sua 

reutilização ou reciclagem; ou, quando for inviável, que sejam reservados de forma 

segregada para posterior utilização (Lima, 2006).  

Por outro lado, a natureza dos resíduos anteriores gerados e as características dos 

agentes envolvidos em seu manejo, requerem políticas dotadas de caráter específico, 

cabendo ao poder público, uma participação preferencialmente voltada à 

regulamentação e disciplinamento das atividades. Também com respeito aos agentes 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
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geradores privados, o exercício de suas responsabilidades pelo manejo e destinação dos 

resíduos gerados em decorrência de sua própria atividade, à luz dessa regulamentação 

(Lima, 2006).  

Pesquisas realizadas por Mesquita (2012), afirmam a expressiva geração dos 

resíduos da construção civil no município de Teresina. Tais resíduos têm uma 

participação importante no conjunto dos resíduos totais produzidos, podendo alcançar a 

cifra de 5.392 toneladas de entulhos que são lançados no “aterro sanitário” ou em locais 

que precisam ser aterrados, sem contar com os entulhos gerados nas áreas de 

transbordo. 

Segundo Mesquita, a ausência de tratamento adequado para os RCD está na 

origem de graves problemas ambientais, como o acumulo de resíduos em vias públicas 

e nas margens dos rios, sobretudo nas zonas da cidade em processo mais dinâmico de 

expansão ou renovação urbana, o que demonstra a necessidade de avançar, em direção à 

implantação de políticas públicas, especificamente voltadas para o gerenciamento 

desses resíduos. Apesar da exigência do governo federal, pelo plano municipal de 

resíduos sólidos (PMRS), a capital do Piauí encontra-se em fase início do plano 

(Mesquita, 2012). 

O primeiro passo para se elaborar, de forma eficaz, um Plano Integrado de 

Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (PIGRCC), nos moldes da Resolução 

307 do CONAMA, é realizar um diagnóstico com o levantamento das características 

locais - um bom inventário - que indique a quantidade (massas e volumes) de resíduos 

gerados localmente, identifique os agentes envolvidos com a geração, coleta e 

transporte dos resíduos e inventarie as condições de operação dos diversos agentes 

públicos e privados que atuam nesse segmento, além da estimativa dos impactos 

resultantes dos processos atuais (Pinto & Gonzales, 2005). 
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Na capital piauiense, a prefeitura não apresenta registros quantitativos ou 

qualitativos a respeito da avaliação dos resíduos sólidos da construção civil, por isso, 

este trabalho reveste-se de suma importância, uma vez que há interesse em aprimorar o 

primeiro passo da elaboração do PIGRCC, acrescentando a caracterização dos resíduos 

de construção e demolição (RCD) provenientes da área de estudo, segundo critérios 

visuais, e composição química; permitindo soluções adequadas para cada resíduo. 

Colaborando de forma significativa com o poder público e sociedade, o que demonstra a 

importância da integração das mesmas com a academia. 

Objetivo da Pesquisa 

Geral 

Analisar a atual situação ambiental da cidade de Teresina, no que diz respeito 

aos resíduos provenientes de atividades de construção civil, reforma e demolição, 

visando fornecer subsídios que venham a contribuir para o desenvolvimento de soluções 

adequadas para a gestão desses resíduos. 

Específicos: 

 Identificar os agentes envolvidos com a geração, coleta e transporte dos RCD a partir 

de um questionário estruturado, aplicado a empresas particulares coletoras de RCD e 

aos órgãos públicos responsáveis; 

 Realizar uma estimativa quantitativa (volume e massa) dos RCD depositados 

regularmente e clandestinamente, pelas empresas coletoras, licenciadas pelo poder 

público e pelos agentes envolvidos na geração dos resíduos e mapear a região;  

 Caracterizar os RCD provenientes da área de estudo, segundo critérios visuais e 

composição química por Florescência de Raios X, (FRX); 

 Fornecer subsídios para um eficaz modelo de gestão dos RCD na cidade de Teresina; 
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 Interpretar os problemas socioambientais, para assim colaborar com futuras 

pesquisas na criação de novos materiais sustentáveis;  

 Identificar as ações de adequação à resolução do CONAMA Nº 307, da Lei Nº 6.938 

de 31 de agosto de 1981. 
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RESUMO 

 A sociedade gera anualmente 1,3 Bilhões de toneladas de Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU), sendo 50% destes resíduos provenientes das construções urbanas. Os 

chamados resíduos de construção e demolição (RCD) gerados pelo Brasil no ano de 

2013 representou 62% dos RSU coletados no ano. Sendo 18% dos RCD gerados apenas 

no nordeste, com um índice de 0,397 kg hab
-1 

dia
-1

, enquanto que a região sudeste, com 

o maior percentual de cobertura dos serviços de coleta do país, respondeu por mais de 

52,3% dos RCD coletados. As deposições irregulares dos resíduos são as maiores 

causas dos impactos ambientais, motivando os governos a desenvolverem gestões de 

resíduos mais sustentáveis. Essa revisão tem como objetivo enfatizar a necessidade da 

implantação de um plano de gestão de RCD em todo o país, que encontra-se em 

expansão urbana. 
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Literature Review:  

Waste Management of Construction, an Environmental Issue 
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1
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ABSTRACT 

 The company annually produces 1.3 billion tons of MSW, 50% of waste from 

urban buildings. Brazil generated 117,435 t day RCD day in the year 2013 means 62% 

of MSW collected in the year. The northeast region accounts for 18% of the generated 

RCD, with an index of 0,397 kg habt
1
 day

-1
, while the southeast region with the highest 

percentage of the country collection service coverage, so it accounts for more than 52% 

of RCD collected. The irregular deposition of waste are major causes of environmental 

impacts, encouraging governments to develop more sustainable waste managements. 
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1.1 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

 Ao longo de sua existência o homem vem perdendo sua identidade orgânica com 

a natureza, do caçador coletor tornou-se o lavrador pastor, e esse gerou as grandes 

civilizações, atravessou a Idade Média e das luzes do Modernismo, foi capaz de romper 

uma nova barreira e dar início à Revolução Industrial (Ribeiro et al, 2005). 

 Segundo Ribeiro com a necessidade do crescimento econômico a curto prazo, 

imposto pelo capitalismo, a sociedade contemporânea comporta-se como um organismo 

vivo, que possui um metabolismo singular, em que quantidades crescentes de matéria 

são extraídas da natureza, para que, tragados pelas estruturas de produção sejam 

convertidos em produtos, suprindo necessidades sociais constantemente intensificadas e 

cada vez mais complexas. 

 Os resultados dessa digestão é o consumo excessivo dos recursos naturais, a 

geração de resíduos poluentes e problemas socioambientais, no qual, esse modelo de 

produção contemporâneo não coincide com os limites ambientais do planeta, pois tudo 

o que excede à mercadoria é tratado como sem valor, não tem utilidade. Entretanto, a 2ª 

Lei da Termodinâmica nos prova que muito conteúdo energético está presente nos 

restos que vão parar nas lixeiras, em várias etapas desse metabolismo fabril (Ribeiro et 

al, 2005; Marchi, 2011). 

 

1.1.1 Conceito dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Os resíduos gerados pelo consumo exacerbado da população mundial são 

denominados como Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), no entanto, as definições 

mundiais de RSU podem divergir. Nos países europeus os RSU abrangem: os resíduos 

domésticos (um total de 82% dos RSU) e volumosos, resíduos da indústria e do 

comércio, resíduo de escritórios, instituições e empresas de pequeno porte, resíduos de 
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quintal e jardim, o lixo de varrição, o conteúdo de contêineres de lixo, excluindo os 

resíduos provenientes das redes municipais de tratamento de esgoto, bem como a 

construção municipal e resíduos de demolição (Karak, 2012). 

Na Ásia os RSU são definidos como: resíduos domésticos e resíduos não 

perigosos, resíduos comerciais e institucionais, o lixo da rua e de construção, resíduos 

humanos: tais como excrementos, cinzas de incineradores, lamas de fossas sépticas e as 

lamas provenientes de estações de tratamento de esgoto (Karak, 2012). Já na Africa, são 

o resumo dos resíduos gerados a partir das atividades de construção, comercial e 

domésticas, são recolhidos e tratados pelos municípios. Assim como no continente 

americano, qualquer coisa que é descartado pelos cidadãos desde resíduos domésticos, 

que representa 70% dos RSU, à indústriais, são considerado RSU (Ashok, 2009). 

No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Normas e Técnicas – ABNT, por 

intermédio da Norma Brasileira - NBR 10.004 de 1987 – os resíduos sólidos são 

definidos como: “Resíduos nos estados sólido e semi sólido, que resultam de atividades 

da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para 

isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face a melhor tecnologia 

disponível” (ABNT, NBR 10.004, 1987). 

 

1.1.2 Classificação dos RSU no Brasil 

 Os RSU são classificados no Brasil, atualmente, de acordo com a nova política 

nacional de resíduos sólidos; Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, Art. 13. Quanto à 
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origem: resíduos domiciliares, resíduos de limpeza urbana, resíduos sólidos urbanos, 

resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, resíduos dos serviços 

públicos de saneamento básico, resíduos industriais; resíduos de serviços de saúde, 

resíduos da construção civil, resíduos agrossilvopastoris, resíduos de serviços de 

transportes e resíduos de mineração e também quanto à periculosidade: resíduos 

perigosos e não perigosos (Brasil, lei nº 12.305, 2010). 

 

1.1.3 Geração de RSU no Mundo 

 De acordo com Lopes (2006), citado por Sousa (2012), os resíduos sólidos 

produzidos num país são um indicador importante de desenvolvimento econômico, uma 

vez que quanto maior o poder aquisitivo das pessoas, maior o consumo e 

consequentemente, mais resíduos são produzidos. O relatório da What a Waste: Uma 

Revisão Global da Gestão de Residuos sólido, públicou no ano de 2012 que quase 1,3 

bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos são gerados globalmente a cada ano, ou 

1,2 kg/hab/dia (Sousa, 2012; Hoornweg e Bhada-Tata, 2012). 

 Os países, como Estados Unidos, Brasil e Japão têm aumentado a preocupação 

com os resíduos gerados e buscam soluções para o problema em questão. A quantidade 

anual total de RSU gerados nos países membros da União Europeia, diminuiu cerca de 

10% entre os anos de 2006 e 2008. Nesse período gerou-se uma média de 1,05 kg hab
-1

 

dia
-1

 de RSU (Sousa, 2012). 

Um dos primeiros países do mundo a buscar soluções para o problema 

socioambiental dos resíduos sólidos, foi a Alemanha, com uma política que previa a 

coleta dos resíduos gerados e a valorização ou a simples deposição desses resíduos, 

mais tarde estabelecida por meio da Lei de Minimização e Eliminação de Resíduos, de 

1986. Já em 1994, a Lei de Economia de Ciclo Integral e Gestão de Resíduos, substituiu 
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a norma de 1986. Com essa nova legislação, ampliou-se a responsabilidade do 

fabricante a todo o ciclo de vida de seu produto, desde a fabricação, passando pela 

distribuição e uso, até sua eliminação (Juras, 2005). 

Os Estados Unidos, país com alta densidade demográfica e alto nível de renda, 

portanto grande gerador de RSU, estabeleceu sua lei de gerenciamento de RSU em 

1965, financiando aterros sanitários e lixões. Essa lei, em 1976, foi complementada em 

pontos importantes por meio da Lei de Conservação e Recuperação, que procurou criar 

uma disposição segura dos resíduos perigosos e remeteu à Agência de Proteção 

Ambiental o estabelecimento de um conjunto de padrões nacionais para a gestão desses 

resíduos e, também, para os não-perigosos (Juras, 2005).  

Em 1980, entrou em vigor a Lei de Responsabilidade, Compensação e Resposta 

Ambiental que criou um programa de descontaminação de sítios contaminados por 

produtos químicos. À medida que cresce economicamente e novos resíduos são gerados, 

o país reformula suas leis adequando-se aos novos resíduos, demonstrando intensa 

preocupação com o problema socioambiental (Juras, 2005). 

Os americanos geraram no período entre as décadas de 1960 a 2000, um total de 

88,1 a 251 milhões de toneladas de RSU, o que significou uma renda per capita de 2,68 

a 4,6 kg hab
-1

dia
-1

. Mas o sucesso do programa de redução de resíduos e reciclagem do 

país tem diminuido a geração de resíduo (Sousa 2012). A Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (U.E.EPA) registrou nos anos de 2007 a 2009 a primeira 

queda na geração de resíduos sólidos no país, algo nos valores de 260 a 240 milhões de 

toneladas de resíduos sólidos gerado no período e uma renda per capita de 

aproximadamente entre 2,1 kg hab
-1

dia
-1

 (EPA, 2006). 

Essa tendência da redução da geração de RSU nos EUA, confirmou as previsões 

feitas pela revista What a Waste: Gestão de Resíduos Sólidos, sobre crescimento 
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econômico da Ásia, na qual o fluxo de resíduos representa cerca de 33% das 

quantidades totais do mundo. Em 2004, a China ultrapassou os EUA, como maior 

gerador de resíduos do mundo. As previsões afirmam que até 2030, a China vai, 

provavelmente, produzir o dobro de resíduos sólidos urbanos gerado pelos Estados 

Unidos (Hoornweg e Bhada-Tata, 2012). 

No Brasil a preocupação com os resíduos sólidos de maneira geral, só veio a 

acontecer quando os problemas socioeconômicos e ambientais agravaram-se, 

decorrentes da destinação inadeguada dos resíduos. Os destinos clássicos para lixo 

urbano, no Brasil, são os depósitos de sucata (76%), incineração (0,1%), aterros 

sanitários (10%) e compostagem (0,9%). A geração total de RSU no país aumentou 

6,8% nos anos de 2009 e 2010, período inicial de adaptação à nova legislação, proposta 

desde 1989, à qual organizou os resíduos de serviços de saúde quanto ao 

acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e destinação final, e que seria a 

semente da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Demajorovic et al., 2005; Crespi et 

al, 2003 e Sousa, 2012). 

Em seguida, na década de 2000, todas as propostas que haviam sido 

encaminhadas para o Congresso Nacional sobre resíduos sólidos foram consolidadas, 

num projeto substitutivo, o Projeto de Lei nº 203/91 e seus apensos. Passa-se então a 

questionar e realizar sobre os variados aspectos do gerenciamento dos resíduos sólidos, 

tais como acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e destinação final (Besen, 

2006; Juras e Araújo, 2007; Sousa, 2012 e ABRELPE, 2010). 

Em 2010, foi promulgada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS – Lei 

nº 12.305; BRASIL, 2010), a qual se baseou na sustentabilidade, estabelecendo-se nos 

seguintes princípios: Não geração, Redução, Reutilização e Reciclagem dos RSU. Na 

lei, são consideradas as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e 
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de saúde pública, bem como a promoção do desenvolvimento sustentável e do 

ecoeficiência (Sousa, 2012). 

Apesar do PNRS, O Brasil gerou no ano de 2013, 76.387.200 toneladas de RSU, 

tendo 33,1% desse total de resíduos, a destinação em aterros, valas sépticas e lixões, ou 

seja, o destino dos resíduos em todo o país é considerado inadequado. Essas deposições 

irregulares comprometem a paisagem urbana, invadem pistas, dificultam o tráfego e a 

drenagem urbana, além de propiciar a atração de resíduos não inertes, com 

multiplicação de vetores de doenças e degradação de áreas urbanas, o que afeta a 

qualidade de vida da sociedade como um todo (ABRELPE, 2013 e Karpinski et al, 

2008). 

A urbanização é um processo mundial que avança rapidamente, aliada ao 

próprio crescimento demográfico, implica num aumento da produção de bens 

consumíveis, entre eles a de moradia; estima-se que 75% da população more nos centros 

urbanos, e como contrapartida, a geração de uma quantidade de resíduos cada vez 

maior. O Brasil tem o setor da construção civil como uma das mais importantes 

atividades para o desenvolvimento econômico e social, corresponde a cerca de 8% do 

Produto Interno Bruto - PIB nacional, por outro lado, o âmbito civil comporta-se como 

grande gerador de impactos ambientais. Os resíduos de Construção e demolição - RCD 

sempre foram destinados ao mesmo tratamento dado ao lixo (Teixeira et al, 2005).  

A preocupação com a correta destinação, quantidade e a intensidade da geração 

dos RCD é recente, embora seja uma atividade que sempre teve participação ativa no 

desenvolvimento econômico mundial. Na maioria dos países o gerenciamento adequado 

dos RCD, inclui sua redução, reutilização e reciclagem, o que tornou o processo de 

construção mais rentável e mais sustentável (Cunha, 2005; Spadotto, 2012).  
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1.2 Conceito de resíduos de construção e demolição (RCD) 

 Na Ásia, os RCD consistem em dois fluxos de resíduos sólidos relacionados, que 

surgem a partir de atividades de construção e demolição. Apesar de algumas variações, 

concreto, tijolos, areia e terra, gesso, madeira e metais, compõem a maioria dos RCD 

em Hong Kong, e os resíduos inertes são geralmente encontrados em grandes 

quantidades na demolição (Shan-shan Chung et al, 2002). 

 Para os Estados Unidos da América, os RCD são os resíduos relacionados à 

construção de edifícios comerciais, residenciais, projetos de pontes e estradas, bem 

como resíduos provenientes da demolição dos mesmos, tais como asfalto, tijolo, 

concreto e metais (Wang et al, 2004). 

 No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, no uso das 

competências que lhe foram conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de julho de 1990, define resíduos de 

construção e demolição, em resíduos 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, vidro, plástico, tubulação, fiação elétrica, etc., comumente 

chamados de entulho de obras, caliça ou metralha de obras. Observa-se que não há 

muita mudança na definição de um país para outro (CONAMA, 1981).  

 No entanto, quanto a composição dos RCD gerados, ocorre uma variedade no 

percentual de material desperdiçado, conforme a localidade da obra, a diversidade de 

tecnologia usada e de matéria prima disponível. Por exemplo, a madeira é muito 

utilizada no Japão, já no Brasil utiliza-se mais a argamassa e concreto.  
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Somando-se à antiga lei, a lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, mantém a definição dos RCD e dispõe sobre novos 

princípios, objetivos e uma atualizada gestão integrada ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos, incluindo a responsabilidade dos geradores, do poder público e aos 

instrumentos econômicos aplicáveis (Brasil, Lei nº 12.305, 2010). 

 

1.2.1 Geração dos RCD  

O mundo consome de forma indiscriminada os recursos naturais que o planeta 

oferece, a indústria da construção civil demanda anualmente de 14% a 50% desses 

recursos e em todo o processo gera resíduos. Estima-se que dessa cadeia produtiva, os 

RCD gerados correspondem de 20% a 30% dos resíduos sólidos urbanos e, por vezes, 

compõem mais de 50% desses resíduos nos países mais desenvolvidos. Estes são 

gerados como resultado de erro humano na concepção, aquisição, manuseio de 

materiais, resíduos de matérias-primas e inesperada mudança de projeto da construção, 

sendo estes oriundos de eventos informais, como obras de construção, reforma e 

demolições realizadas pelos próprios usuários dos imóveis (Schneider et al,2004, Shan - 

shan Chung et al, 2002). 

Nos Estados Unidos, só no estado de Massachusetts, estimou-se que 95% dos 

RSU foram representados pelos RCD e estes tiveram como principal destino os aterros e 

incineradores (Wang et al, 2004). No Reino Unido, mais de 50% dos resíduos do aterro 

são provenientes de construções e demolições (Guzmán et al, 2009). Já no continente 

asiático, os RCD são responsáveis, só em Israel por 60% dos RSU de todo o país (Katz 

et al, 2011). Pinto estimou em 1999, que em cidades brasileiras de médio e grande porte 

os RCD representam uma variação de 41% a 70% dos RSU (Vanderley et al, 2000). 
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O Brasil gerou no ano de 2013, de acordo com a ABRELPE e o IBGE, 117.435 

t/dia de RCD, o que corresponde a 62% dos 189.219 t/dia de RSU coletados no mesmo 

ano. A região nordeste do país representa 18% dos RCD gerados no ano de 2013, com 

um índice de 0,397 kg hab
-1

 dia
-1

. Enquanto que a região sudeste continua a apresentar o 

maior percentual de cobertura dos serviços de coleta do país, por isso responde por mais 

de 52% dos RCD coletados (ABRELPE, 2013). 

Segundo a ABRELPE apesar da implantação da Lei Federal Nº 12.305/2010, o 

Brasil ainda possui uma gestão de resíduos sólidos deficiente, que carece de 

estruturação, gerenciamento e recursos financeiros. Quanto aos resíduos de construção e 

demolição, a situação é ainda mais deficiente, já que sequer é possível obter dados 

abrangentes da gestão desses resíduos.  

Por exemplo, o estado do Piauí, gerou no ano de 2013, aproximadamente 3.150 t 

dia
-1

 de RSU, sendo transportado para os aterros sanitários, os aterros controlados e os 

lixões, apenas 2.042 t dia
-1

, o que promoveu um índice de 0,641 kg hab
-1

 dia
-1

. Já os 

resíduos de construção e demolição - RCD gerados no estado, não se tem conhecimento 

do total quantitativo ou do destino dado aos mesmos (ABRELPE, 2013).  

As políticas públicas devem disciplinar a movimentação dos resíduos, 

principalmente a geração de resíduos provenientes dos eventos de construção e 

demolição informal, os quais o destino de despejo ocorre de maneira irregular, causando 

transtornos ao meio e ao bem estar da sociedade (ABRELPE, 2013). 

 

1.2.2 Gestão de RCD no mundo 

 Segundo o dicionário Aurélio, gestão significa gerenciamento, administração, 

logo, gestão de resíduos de construção e demolição seria o uso prudente da estruturação 

das políticas públicas de um município para melhor destinação dos RCD. 
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 Os RCD, aparentemente não apresentam um risco tão grande a sociedade quanto 

os resíduos hospitalares, os resíduos perigosos ou até mesmo os resíduos domésticos; 

sempre foram excluídos dos projetos de planejamento das administrações públicas de 

vários países, como Japão, Estados Unidos da América, China, Brasil e outros. No 

entanto, as disposições irregulares, os terrenos clandestinos e o excesso de volume de 

RCD depositados nos aterros sanitários provocam vários impactos ambientais, como 

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

transmissores de doenças; assoreamento de rios e córregos; além da própria degradação 

da paisagem urbana, diminuem a vida útil dos aterros sanitários e outros (Llatas, 2011, 

SINDUSCON-SP, 2005, Karpinski et al, 2008). 

Diante da situação caótica de disposição dos RCD nas cidades e necessidade de 

prevenir e gerir os resíduos, vários países como Japão, Estados Unidos da América, 

Brasil e outros, tem adotado desde a década de 1980, soluções emergenciais. A chamada 

gestão corretiva caracteriza-se por englobar atividades paliativas não preventivas, 

repetitivas e custosas, o que as torna a gestão corretiva ineficientes (SINDUSCON-SP, 

2005). 

Artigos mais recentes revelaram que estes mesmos países têm desenvolvido e 

implementado uma nova gestão, chamada de gestão ambiental, com um grande número 

de regulamentações ambientais. Este tipo de gestão incorpora os valores do 

desenvolvimento sustentável na organização social, no âmbito educacional e 

tecnológico e integra, políticas, programas e práticas relativas ao meio ambiente, em um 

processo contínuo de melhoria da gestão (Llatas, C. 2011).  

A gestão ambiental, também prioriza a minimização de geração de resíduos, a 

reciclagem, a reutilização e a disposição final adequada, a fim de obter a proteção de 

longa duração do ambiente para que as futuras gerações também possam fazer uso dos 
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recursos naturais (Llatas, C. 2011, Juliatto et al, 2011). Mas existe uma barreira que 

impede o desenvolvimento deste tipo de gestão ambiental, apesar dos RCD serem hoje 

uma prioridade em todo o mundo, ainda há um conhecimento insuficiente sobre o fluxo 

de resíduos (Karpinski, 2008). 

De acordo com Souza et al. (2004), citado por Karpinski et al. (2008), o 

interesse em conhecer a quantidade de resíduos gerados está inserido na discussão sobre 

a redução da geração, sendo esta a etapa chave para a realização de um diagnóstico que 

seja capaz de identificar e quantificar a geração pelos diferentes agentes, informação 

necessária para elaboração de planos de gerenciamento dos RCD (Karpinski, 2008). 

Os EUA, por exemplo, não têm conhecimento da quantidade real de RCD 

gerados (Cochran e Townsend, 2010). Na Espanha, o atual Plano Nacional de Resíduos 

de Construção reconhece que não foi possível determinar um número exato para a 

produção anual de resíduos, devido à falta de estatísticas confiáveis - afirmação do 

Governo espanhol - Ministério do Meio Ambiente, de 2009 (Llatas, C. 2011). 

O Brasil e vários outros países vêm desenvolvendo metodologias precisas para 

quantificar os resíduos e assim criar estratégias mais específicas e concretas para o 

gerenciamento dos RCD. O princípio básico das metodologias consiste em empregar 

índices de geração por unidade de área, dependendo da origem dos resíduos se são 

provenientes da construção, reforma ou da demolição (Ângulo, 2011). 

 

1.2.3 Metodologias e Estratégias de Gerenciamento de RCD 

 A Europa apresenta vários métodos, adaptados à necessidade de cada país, para 

quantificar os RCD. Na Espanha, por exemplo, a estratégia é a prevenção. Nesta o 

responsável técnico pela obra, deve entregar para a prefeitura, junto ao projeto de 

construção, o estudo de gestão dos resíduos da obra. Este estudo baseado em dados 
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anteriores, deve conter a estimativa da quantidade de resíduos gerados no local, da 

classificação e codificação dos mesmos, de acordo com a lista europeia de resíduos 

(Llatas, C. 2011). 

 Na Alemanha a estratégia aplicada é o ciclo de vida, este método de sistemas 

padronizados quantifica os resíduos desde a extração, produção e descarte a partir dos 

impactos ambientais causados (Schwab et al, 2014). 

 Os Estados Unidos da América, estima a geração de resíduos tomando como 

base o valor financeiro do número de licenças de construção. Os dados estatísticos sobre 

o número, valor e área de cada atividade geradora de detritos (construção, reforma e 

demolição) são multiplicados pelo intervalo de resíduos gerados em cada atividade e o 

resultado é multiplicado pela quantidade anterior estimada (Llatas, C. 2011). 

No Brasil não existe uma metodologia clara, mas tenta-se seguir a metodologia 

do ciclo fechado, minimizando a saída de resíduos e a entrada de matéria prima não 

renovável (Costa et al, 2013). Aplicando-se a estimativa da geração dos resíduos de 

construção no canteiro de obras, ficando de fora das estatísticas os “resíduos órfãos”, 

por serem depositados irregularmente em locais inadequados, geralmente nas margens 

dos rios, córregos e terrenos baldios. Esses são os mais difíceis de quantificar, pois não 

se sabe quem são seus geradores e responsáveis, por isso são chamados de órfãos, 

também são os principais causadores dos impactos ambientais (Costa et al, 2013). 

Alguns pesquisadores como Costa, 2013; Pinto, 2005 e Andrade, 2001 afirmam 

que a geração de RCD é quantitativamente diferente entre os diversos tipos de 

atividades da construção civil, devido a diversos fatores, como número de habitantes, 

leis e regulamentações específicas municipais, incluindo as peculiaridades de cada 

construtora e ainda o momento da construção civil (Costa et al, 2013). 
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Para Andrade et al. (2001) a estimativa da geração dos RCD, deve ser realizada 

utilizando-se de indicadores que relacionam a quantidade de serviço executado à área de 

edificação; multiplicando-se os valores dos RCD por metro quadrado da edificação pela 

massa de RCD por unidade de material (Costa et al, 2013). 

Segundo Careli a estimativa da quantidade de resíduos gerado num canteiro de 

obra, faz-se a partir da separação dos RCD por tipo de resíduos e assume uma 

estimativa da densidade média por tipo de resíduo, considerando a forma como os 

diferentes tipos são acondicionados e coletados, uma vez que a taxa de geração de RCD 

esperada deve ser extremamente variável, em função do grau do tipo de atividade 

envolvida (Costa et al, 2013). 

A estratégia de Pinto (1999), apesar de antiga, é ainda a mais utilizada pelos 

municípios brasileiros. Esta considera uma perda de massa de 1.200 kg/m
2
 para 

edificações finalizadas, sendo 25% dessa massa, perda de matéria prima nos processos 

construtivos e 50% de resíduos (Costa et al, 2013). 

Com base nos resultados quantitativos destas metodologias, é perceptível que os 

resíduos de construção necessitem urgentemente de uma atenção especial, pois os 

mesmos transformaram-se em graves problemas urbanos, principalmente após 1980. Os 

principais problemas são a escassez de área de deposição de resíduos, causadas pela 

ocupação e valorização de áreas urbanas, altos custos sociais no gerenciamento de 

resíduos, problemas de saneamento público e contaminação por produtos perigosos 

(Ângulo, 2000). 

 

1.3 Impactos Ambientais 

 Segundo o CONAMA (1986) impacto ambiental ocorre quando qualquer 

alteração nas propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 
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qualquer forma de matéria ou energia resultante da atividade humana que, direta ou 

indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população, as atividades 

sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a 

qualidade dos recursos ambientais. 

 Um dos muitos impactos ambientais causados pela indústria da construção civil 

caracteriza-se pela forma de extração da matéria prima e coleta indiscriminada de 

minério, o que causa uma degradação dos elementos naturais como fauna, flora, solo e 

corpos d´água que sofrem alterações, juntamente com as características biológicas, 

físicas e químicas do local explorado. Outro impacto ambiental, é o excesso de RCD 

gerados nas grandes cidades, o mesmo proporciona um esgotamento das áreas de aterro 

sanitária, e deposições inadequadas de RSU em vias públicas, margens de rios urbanos, 

terrenos clandestinos e outros, comprometendo o trafego urbano e a paisagem.  

A política de resíduos sólidos no Brasil tem como prioridade a redução, 

reutilização, reciclagem e recuperação de energia dos resíduos como um todo. No 

entanto, a construção civil, tem a reciclagem deste material como um desafio, pois falta 

tecnologia para o desenvolvimento deste setor. O país já trabalha com a areia e brita 

reciclada que possui um percentual de 20% mais acessível e atendem aos requisitos e 

normas técnicas vigentes (ABRELPE, 2013).  

Dos entulhos podem-se obter inúmeras vantagens, sejam estas econômicas 

ambientais e de qualidade. Além de esvaziar os aterros, os materiais reciclados são 

economicamente mais acessíveis e com a mesma qualidade. Segundo Miranda 2009, em 

1986, Pinto foi o primeiro pesquisador a estudar o uso de agregados reciclados de RCD 

em argamassas e pavimentações, estimulando o estudo de novas tecnologias para o 

setor. 
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A Europa já reutiliza e reciclava cerca de 50% a 90% dos RCD gerados em seus 

países, chegando a substituir 20% do agregado natural nas construções. Há mais de 30 

anos, os Estados Unidos reciclam entulho para compor a base e sub-base de pavimentos 

(ABRELPE, 2013, Mafrinato et al, 2008).  

Segundo a resolução do CONAMA 307/2002, os resíduos devem ser coletados, 

triados e transportados para o seu destino final, que pode ser um aterro de inertes ou 

uma usina de beneficiamento. As primeiras usinas de beneficiamento a surgirem no 

Brasil, foram instaladas em São Paulo, SP (área de transbordo e triagem ATT Base), 

Socorro, SP (Irmãos Preto Ltda.), e Fortaleza, CE (Usifort). Seus reciclados são 

utilizados na construção de sub-base, base asfáltica, argamassas, concretos, produção de 

blocos, tubos e lajotas de concreto com a mesma qualidade de agregados naturais 

(Miranda et al, 2009). 

Um grande empecilho para o avanço da construção sustentável no país é que, 

mais de 75% dos resíduos de construção civil são provenientes de construções informais 

(obras não licenciadas), enquanto15% a 30% são oriundas de obras formais (licenciadas 

pelo poder público). Essa constatação nos leva a pensar que existe um grande desafio 

em termos de fiscalização das obras e regularidade das mesmas, sem falar na questão da 

consciência ambiental que é muitas vezes inexistente (Pinto et al, 2005). 

O desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental exige a adaptação a uma 

Política Ambiental que deve recorrer dos princípios de ação da organização, assumindo 

os compromissos e cumprimentos da lei ou normas que estão estabelecidas e regulam os 

comportamentos das pessoas, das sociedades, das empresas, das formas de produção e 

seus efeitos (Juliatto et al, 2011). 

Enquanto a Europa era reconstruída com reciclagem de RCD, após a 2
a
 guerra 

mundial, o Brasil começa e se preocupar com seus resíduos sólidos muito mais tarde, 
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em meados da década de 1990, quando estudos relacionados à geração, origem e 

destinação dos resíduos tornam-se uma preocupação para o poder público, que busca 

soluções no desenvolvimento de novas leis, decretos e normas (Spadotto et al, 2012). 

 

1.4 Legislação Aplicáveis a Gestão de RCD 

No passado europeu, diante da difícil quantificação, da deposição não controlada 

e o pouco recurso a sistemas de tratamentos de reciclagem, a dificuldade do controle e 

da fiscalização do desempenho ambiental dos RCD na Europa, trouxe ao continente 

uma incompatibilidade com os objetivos nacionais e comunitários em matéria de 

desempenho ambiental, estimulando o governo a prepara uma legislação específica para 

o fluxo dos RCD, para um futuro próspero (Portugal, 2015). 

Neste enquadramento, a partir da publicação do Decreto-Lei nº. 46/2008, de 12 

de Março, alterado pelo Decreto-Lei nº. 73/2011, de 17 de Junho, que estabelece o 

regime das operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização 

e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e 

eliminação, foi lançada a primeira de uma série de medidas legislativas e normativas no 

sentido de se completar as lacunas do conhecimento dos resíduos da construção civil 

(Portugal, 2015). 

Um dos principais objetivos do decreto foi a criação de condições legais para 

uma gestão eficaz de RCD tendo como meta para 2020, a reutilização, reciclagem e 

valorização de 70% dos RCD, incluindo a utilização de resíduos como substituto de 

outros materiais (Portugal, 2015). 

Os demais países, como Estados Unidos e Japão, seguem a tendência dos 3R’s, 

Reduzir, Reutilizar e Reciclar, estabelecidos na agenda 21, dos resíduos sólidos 

urbanos. Os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, preocupados com a questão 
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do excesso de RCD gerados e sem destinação adequada, criaram as instituições para o 

desenvolvimento da reciclagem de RCD, são elas: A associação de Resíduos Sólidos da 

América do Norte (SWANA), Sociedade de construtores do Japão (B.S.S.J), Instituto 

alemão para identificação e garantia de qualidade (RAL), Comunidade Europeia: 

Comitê CEN/TC -154 AHG- Recycled Aggregates e outros (Santos, 2008). 

No Brasil a Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, com fundamento no art. 8º, item XVII, alíneas c, h e i, da 

Constituição Federal, estabelece seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 

constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, cria o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente e institui o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental. Tendo por objetivo contribuir para o fortalecimento das principais 

instituições ambientais brasileiras bem como reforçar a capacidade de gestão ambiental 

nos níveis federal, estadual, do Distrito Federal e municipal (Brasil, 1981). 

O CONAMA tem a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de 

Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos 

naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis 

com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 

A Resolução do CONAMA nº 307/02 estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil (RCC), disciplinando as 

ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais (CONAMA, 2002). 

Esta resolução classifica os resíduos de acordo com sua possibilidade de reutilização, 

sendo: 

Classe A - reutilizáveis ou recicláveis, como agregados; 

Classe B - recicláveis para outras destinações; 
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Classe C - não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente 

viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação;  

Classe D – perigosos, oriundos do processo de construção. 

Também Classifica os geradores como:  

1- Pequenos geradores: geram até 5 m³ de resíduos;  

2- Grandes geradores: geram mais de 5 m³ de resíduos. 

Especifica, ainda, que os geradores de RCD devem seguir os objetivos 

usualmente presentes em projetos de gerenciamento, que são: a não geração, a redução, 

a reutilização, a reciclagem e a destinação final, respectivamente. Ainda, especifica que 

deverá ser elaborado, implementado e coordenado pelos municípios e pelo Distrito 

Federal o Programa de Gerenciamento de RCD. Estabelece ainda diretrizes técnicas e 

procedimentos para pequenos geradores, que estejam com critérios técnicos do sistema 

de limpeza urbana local (CONOMA, 2002). 

Para complementar o CONAMA, a lei nº 11.445, de Janeiro de 2007, estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, que abrange o abastecimento de água, o 

esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais e 

outras ações de saneamento básico de interesse para a melhoria da salubridade 

ambiental, incluindo o provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para 

populações de baixa renda (Brasil, 2007); 

Integradas às políticas públicas, as normas técnicas representam importante 

instrumento para a viabilização do exercício da responsabilidade para os agentes 

públicos e os geradores de resíduos. Para viabilizar o manejo correto dos resíduos em 

áreas específicas, foram preparadas as seguintes normas técnicas: 

 Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de 

transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação – NBR 
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15.112:2004 – possibilitam o recebimento dos resíduos para posterior triagem e 

valorização. Têm importante papel na logística da destinação dos resíduos e poderão, se 

licenciados para esta finalidade, processar resíduos para valorização e aproveitamento. 

 Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – 

Diretrizes para projeto, implantação e operação – NBR 15.113:2004 – solução adequada 

para disposição dos resíduos classe A, de acordo com a Resolução CONAMA nº 307, 

considerando critérios para preservação dos materiais para uso futuro ou disposição 

adequada ao aproveitamento posterior da área. 

  Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes 

para projeto, implantação e operação – NBR 15.114:2004 – possibilitam a 

transformação dos resíduos da construção classe A em agregados reciclados destinados 

à reinserção na atividade da construção. 

Com a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; ocorre uma alteração na Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências, como introduzir a responsabilidade compartilhada por toda a 

cadeia produtiva e logística, passando a permitir somente para os rejeitos – resíduos para os 

quais não haja viabilidade técnica, ambiental e econômica para aproveitamento – a 

disposição em aterro sanitário. Considerando-se que as tecnologias para aproveitamento de 

resíduos que estão em funcionamento no mundo são viáveis tecnicamente e 

ambientalmente, resta avaliar a economicidade diante da realidade brasileira (Brasil-PNRS, 

2010). 

A quantidade de resíduos recicláveis deve ser apresentada por tipo de material, pois o 

preço e os benefícios energéticos e ambientais são diferenciados (Brasil-PNRS, 2010).  

Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto na Lei 12.305, de 2 de agosto de 

2010, na Lei nº 11. 445, de 5 de janeiro de 2007, na Lei nº 9.974, de 06 de junho de 2000 e 

na Lei nº9.966, de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema 
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Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS), do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária (SUASA) e do 

Sistema Nacional de Metrologia, Normas e Qualidade Industrial (SINMETRO) (Brasil-

PNRS, 2010). 

 

1.5 Conclusão  

 Em virtude do que foi mencionado, nos mais diferentes países existe a 

consciência da necessidade de reduzir os resíduos sólidos urbanos. Em sua grande 

maioria já foram desenvolvidos métodos, técnicas, diretrizes e leis, para identificar a 

real situação da geração dos resíduos no mundo e assim gerenciá-los de uma forma 

sustentável, principalmente, na indústria da construção civil, setor responsável por 50% 

da geração de RSU no mundo, sem afetar o interesse econômico do país. 

 A principal atitude de gerenciamento dos RCD, em todo o mundo utiliza como 

tripé para solução do excesso de resíduo gerado, os 3R’s: a redução, a reutilização, a 

reciclagem. Um dos principais empecilhos para utilização dos 3R´s encontra-se nos 

órgãos responsáveis pela fiscalização, nos responsáveis técnicos da construção e na 

questão cultural, uma vez que os reciclados não possuem credibilidade perante os 

construtores e clientes. 

 Além disso, esses empecilhos colaboram com a maior geração de RCD “órfãos”, 

maiores responsáveis pelos impactos ambientais, pois sem fiscalização adequada estes 

são depositados de forma irregular nas vias públicas, em córregos, margens de rios 

urbanos. Acrescenta-se também a deposição em aterros sanitários diminuindo a vida útil 

dos aterros, e a falta de conhecimento da qualidade dos materiais reciclados, 

dificultando sua comercialização, o que colaboraria com a redução da extração de 

matéria prima. 
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 No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estimulou o 

desenvolvimento de políticas municipais, atitudes mais sustentáveis dos municípios e 

adoção da medida dos 3R’s. Porém, a geração de RCD no país demonstra uma 

necessidade de implantar mais normas e metas que garantam a instalação de novas 

usinas de reciclagem de RCD pelo país e sua utilização em obras públicas. 

 Desta forma, torna-se necessário uma política mais cotidiana, que cumpra as leis 

de maneira efetiva, reduzindo assim a geração dos RCD e estimule o desenvolvimento 

real de uma gestão sustentável e economicamente viável.  
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RESUMO 

 O município de Teresina, localizado no Piauí, não possui um plano de 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e muito menos o plano de gerenciamento 

dos resíduos de construção e demolição. Com o intuito de colaborar com o 

desenvolvimento deste plano, esta pesquisa contabilizou 3.307,53 t dia
-1

 de RCD 

gerados na capital, constatando que 117 t dia
-1

 de RCD são abandonados em terrenos 

irregulares, sendo 70% desses representados por areia, pedra, componentes cerâmicos e 

concreto. Conclui-se que Teresina possui RCD com potencial de reutilização e 

reciclagem, o que beneficiária a cidade nos vários âmbitos socioambientais, com a 

implantação de uma usina de resíduos. 
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ABSTRACT 

The city of Teresina does not have a management plan of municipal solid waste, 

much less the management plan of construction waste and demolição.Com order to 

contribute to the development of this plan, this research accounted 3.307,53 t dia
-1

 

CDW generated in the capital, noting that 117 t dia
-1

 CDW are abandoned in rough 

terrain, 70% of CDW represented by sand, stone, ceramic components and concrete. We 

conclude that the CDW has Teresina with potential for reuse and recycling, which 

beneficiary the city in various social and environmental areas, with the implementation 

of a waste plant. 
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2.1 Introdução 

Em toda a história da civilização as tecnologias foram inicialmente 

desenvolvidas para atender a necessidades básicas, como o abastecimento de água e o 

saneamento. Estas tecnologias, são hoje, plenamente conhecidas e disponíveis; mas 

cerca de 2,9 bilhões de pessoas em todo o mundo ainda vivem em áreas sem coleta ou 

tratamento de esgotos, o que se deve não somente à falta de recursos financeiros, como 

também, à falta de vontade política em atender estas populações (Nagashima, et al. 

2011).  

No Brasil, cerca de 70% do esgoto não é tratado, poluindo rios, oceanos, lagos e 

fontes de água. Na década de 1970, o Plano Nacional de Saneamento - PLANASA, 

enfatizou a ampliação dos serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto 

doméstico em detrimento de investimentos aos resíduos sólidos urbanos (RSU), que 

ocuparam, por muito tempo, posição secundária no debate sobre saneamento, quando 

comparados às iniciativas no campo da água e esgotamento sanitário (Nagashima, et al. 

2011 e Demajorovic et al., 2005).  

Entre 1979 e 1990, enquanto a população mundial aumentou em 18%, os 

resíduos gerados no mesmo período cresceu 25%. A Geração global de RSU em 1997 

foi de 0,49 bilhões de toneladas, com uma taxa estimada de crescimento anual de 3,2-

4,5% em países desenvolvidos e de 2-3% nos países em desenvolvimento. Atualmente a 

geração anual de RSU é de 17 bilhões de toneladas, sendo esperado em 2050 a geração 

de 27 bilhões de toneladas de RSU (Suocheng et al., 2001, Demajorovic, 2005 e 

Nagashima, et al. 2011).  

Os RSU apresentam diferentes composições e em função disto, diferentes 

classificações de acordo com a ABNT. No que diz respeito aos “entulhos”, resíduos 

provenientes de atividades da construção civil, estes são amplamente reconhecidos 
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como produtos não ambientalmente amigáveis (Chattopadhyay, et al.,2009 e Karak, et 

al. 2011).  

Kulatunga e colaboradores (2006) relataram que o setor da construção consome 

25% da madeira virgem e 40% de matéria-prima, cascalho e areia, utilizados 

globalmente a cada ano. O Processo e a produção de componentes da construção, 

envolve a extração e movimentação de 6 bilhões de toneladas de materiais básicos 

anualmente, ou 40% dos materiais extraídos nos EUA. Além disso, a relação da 

quantidade de resíduo da construção civil (RCC), nos EUA, foi estimada em 143 

milhões de toneladas. Já na China as atividades de construção consomem cerca de 40% 

do total de recursos naturais e em torno de 40% da energia (Wang et al. 2010, Yuan, 

2012, (Kibert e Ries, 2009 e Chini e Bruening, 2005). 

A fim de avançar para uma sociedade ambientalmente sustentável, foram 

desenvolvidos um grande número de leis e iniciativas ambientais que procuram 

minimizar e controlar os RCD. Por exemplo, em Hong Kong, que 38% dos resíduos 

sólidos vêm da indústria da construção, o governo implantou uma regra administrativa, 

na qual os RCC que contenham mais de 20% de material inerte em volume (ou 30% em 

peso) não podem ser descartados em aterros, e desde 2003 é exigido um Plano de 

Gestão de Resíduos (PGR) para todos os projetos de construção. No entanto, a falta de 

incentivos financeiros é considerada como o principal obstáculo para a sua 

implementação (Guzmán, 2009, Governo de Hong Kong - Departamento de Proteção 

Ambiental, 2006). 

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos trabalha com os 

principais intervenientes nas indústrias de construção, remodelação e demolição para 

implementar melhores práticas para a redução e aproveitamento de RCD e fornece 

informações sobre a caracterização e medição, a fim de aumentar o conhecimento e a 
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compreensão dos fluxos de resíduos (Agência de Proteção EUA Ambiental e Guzmán, 

2009). 

No Brasil, em 5 de julho de 2002, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA, no uso das competências que lhe foram conferidas pela Lei federal nº 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de julho de 1990, 

publicou a Resolução 307, que exige de todas as autoridades locais o preparo e a 

elaboração dos planos para a gestão sustentável dos RSU/RCD, o prazo final foi em 

agosto de 2014 e, até a presente data, a maioria das capitais brasileiras não o tinham 

feito (CONAMA - 2002).  

O primeiro passo para se elaborar, de forma eficaz, um Plano Integrado de 

Gerenciamento dos Resíduos de Construção Civil (PIGRCC), nos moldes da Resolução 

307 do CONAMA, é realizar um diagnóstico com o levantamento das características 

locais — um bom inventário - que indique a quantidade (massas e volumes) de resíduos 

gerados localmente, identifique os agentes envolvidos com a geração, coleta e 

transporte dos resíduos e as condições de operação dos diversos agentes públicos e 

privados que atuam nesse segmento, além da estimativa dos impactos resultantes dos 

processos atuais e as possíveis soluções (Pinto, 2005). 

Em Teresina, capital do Piauí, a prefeitura não apresenta registros quantitativos a 

respeito da avaliação dos resíduos sólidos da construção civil. Desta forma o presente 

trabalho pretende auxiliar os geradores e gestores de RCD a realizarem avaliações das 

estimativas da geração de resíduos antes do início das construções, podendo assim tomar 

medidas cabíveis para o planejamento da obra e da gestão dos resíduos;  

Toda essa reflexão deve incluir uma análise da atual situação ambiental da 

cidade de Teresina, no que diz respeito aos resíduos provenientes de atividades de 

construção civil. Essa deve contribuir com sugestões para o melhor aproveitamento dos 
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RCD, a correta disposição dos resíduos, pela possibilidade de reinserção dos mesmos, 

bem como pelo melhor desempenho de novas tecnologias de reciclagem ou ainda 

desenvolvimento de novos materiais. O que irá contribuir para o desenvolvimento de 

soluções adequadas para a gestão de RCD provenientes tanto de reformas quanto de 

demolições e assim contribuir de forma mais expressiva com a elaboração do PIGRCC 

na cidade. 

 

2.2 Materiais e procedimento experimental 

A pesquisa propõe-se em duas fases: a primeira refere-se à identificação da 

situação encontrada na região em análise, a cidade Teresina, antes do início das 

exigências contidas na Resolução do CONAMA nº 307, instituída pela Lei 6.938/81, 

que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto 

99.274/90 e Lei Federal 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605/1998; e dá outras providências, enquanto que na segunda 

etapa foram detectadas as ações desenvolvidas, com o objetivo de adequação à já 

referida lei. 

Na etapa inicial, com a finalidade de realizar um diagnóstico da situação dos RCD 

na Cidade de Teresina, do ponto de vista ambiental e legal, foram realizadas estimativas 

da quantidade de RCD gerados, composição dos resíduos em relação alguma substância 

contaminante e um mapeamento dos locais de deposição dos RCD. Nas Figuras 1a e 1b 

estão resumidas as etapas de desenvolvimento deste trabalho. 

  

http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&texto=
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=2&numero=99274&ano=1990&texto=
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=2&numero=99274&ano=1990&texto=
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Figura 1a. Planejamento do diagnóstico e das ações da pesquisa.  
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Fonte: autora da dissertação 

 

Já na segunda fase do projeto foram identificadas as ações de adequação à 

Resolução do CONAMA nº 307, nas empresas particulares e as ações públicas.  

 

Figura 1.b Planejamento do diagnóstico e das ações da pesquisa 

* PIGRCC: Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora da dissertação   
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2.2.1 Materiais 

Entrevista 

 A entrevista foi feita mediante orientação de um questionário (anexo), à 10 

empresas coletoras particulares da região e com os orgãos públicos responsáveis pela 

limpeza da cidades, SELIMP, SDU’s (Norte, sul, leste, sudeste) e Aterro sanitário. 

 

Agregados 

Os RCD utilizados nesta pesquisa foram provenientes de terrenos baldios 

registrados pelas secretarias de desenvolvimento urbano da cidade. Foram colocados 

manualmente, numa caixa de madeira de volume igual a 0,0138 m
3
 e pesados numa 

balança com capacidade para 180 kg e precisão de 0,1 kg, num total de 60 amostras. Em 

seguida devolvidos ao terreno. Foi coletado 3 pequenas amotras de RCD, de 3 terrenos 

diferentes, foram pulverizadas e levadas ao laboratório para fazer a analise de 

Fluorescência de Raios-x (FR-X). O equipamento utilizado foi um espectrômetro de 

fluorescência de Raios-X da marca: PANalytical; modelo: Epsilon 3 XL; operação: 30 kV x 

1,2mA Tubo de CuKA; Origem: Holanda (Netherland).  

 

Massa unitária e taxa de geração de resíduos 

 A massa unitária foi calculada a partir da média aritmética das massas medidas 

das 60 amostras de RCD coletados nos terrenos baldios espalhados pela cidade. O 

volume e o indicador de reforma, ampliação e demolição de RCD foi calculado de 

acordo com dados registrados pela entrevista, e o índice de geração de resíduos por 

habitante foi obtida a partir da razão entre a massa gerada por dia e o número de 

habitantes da cidade.  
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A taxa de geração dos RCD foi obtida a partir da razão entre a somatória dos 

indicadores de geração de RCD (RCD gerados em novas edificações, em reforma, 

ampliação e demolição e recolhidos em terrenos irregulares) e o total da população 

atual.  
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2.3 RESULTADOS 

2.3.1 Principais geradores de RCC 

De acordo com Pinto, 2005, os geradores dos resíduos da construção civil (RCC) 

são as empreiteiras, órgãos públicos (grandes geradores) e as obras de particulares 

(médios ou pequenos geradores). Partindo deste princípio elaborou-se um questionário 

estruturado (anexo) e este foi aplicado em 10 empresas coletoras particulares de 

resíduos de construção e demolição (RCD), das 20 existentes na cidade. Posteriormente 

o mesmo questionário com pequenas alterações, foi aplicado à Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEMDUH, órgão público responsável pela 

coleta dos resíduos “órfãos”, provenientes de pequenos geradores, que os abandonam 

clandestinamente, em terrenos baldios, margens e nascentes de córregos (áreas de 

preservação permanente) e vias públicas. Os resultados obtidos possibilitaram a 

estimativa do volume de resíduos coletados na cidade de Teresina. 

 

2.3.2 Estimativas do volume de RCD gerado na cidade de Teresina 

Conforme informações obtidas por intermédio da entrevista junto às principais 

empresas coletoras de RCD, licenciadas pela Prefeitura de Teresina e atuantes na região, 

no ano de 2013 foi possível realizar uma estimativa do volume de resíduos coletados 

proveniente de atividades de construção a partir da quantidade média de viagens 

realizadas diariamente para coleta dos resíduos. A partir disto observou-se, que o 

número de viagens realizadas pelas empresas coletoras de RCD, em atividade, foi de 

181 a 222 viagens.dia
-1

 que, se considerado um volume de 4 m
3
 por caçamba, totaliza de 

724 a 888 m
3
 de entulho transportados diariamente, considerando que o mês possui 26 

dias úteis encontra-se um valor mensal de aproximadamente 23.088 m
3 

de RCD, que 
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multiplicado pelos 12 meses do ano, atinge no ano de 2013 aproximadamente 277.056 

m
3
 de entulho.  

Das 20 empresas atuantes no município de Teresina, apenas 10 colaboraram com 

a estimativa descrita para a cidade, obtendo uma média de 22,2 viagens dia
-1

, o que 

gerou um volume médio de até 88,8 m
3
 dia

-1 
ou 2.309 m

3
 Mês

-1
,
 
resultando em um total 

anual de 27.706 m
3
 de RCD coletado por empresas, observado na Figura 2.  

 

Figura 2: Volume estimado dos RCD coletados pelas empresas particulares 

Fonte: autora da dissertação 

 

De acordo com os resultados obtidos nas entrevistas, verificou-se que a zona 

leste, representada por 5 empresas das 10 entrevistadas, destaca-se como a área de 

maior atuação das empresas coletoras, e consequentemente a de maior número de coleta 

de RCD, chegando a 444 m
3
 dia

-1
 ou 177,6 m

3
 mês

-1
, e gerou um total de 138.528 m

3
 

ano
-1

 ou seja representa 50% dos RCD coletados no município, no ano de 2013, o que 

pode ser observado na Figura 3. 

  



 
 

48 
 

Figura 3: Volume estimado dos RCD coletados pelas empresas particulares por zona 

 

Fonte: autora da dissertação 

 

Segundo Pinto (2005) para estimar a taxa de geração de RCD é necessário 

conhecer a massa total gerada em toneladas, a porcentagem da participação dos RCD 

em reformas, ampliações e demolições e em terrenos irregulares como também a 

quantidade de RCD gerado em novas edificações. Neste estudo verificou-se que os 

resíduos encontrados, são de várias obras espalhadas pela cidade, possuindo uma grande 

variedade de tipos de materiais de construção, dificultando o cálculo da taxa de geração 

de resíduos.  

Careli (2008) afirma que é possível estimar a densidade média por tipo de 

resíduos considerando a forma como os diferentes tipos são acondicionados e coletados, 

porém é algo específico para cada tipo de obra, como por exemplo, edificações de 

prédios, residências, entre outras. Uma vez que a taxa de geração de RCD esperada deve 

ser extremamente variável, em função do tipo de obra e do grau de demolição 

envolvido, esta é calculada com base em amostras geradas no canteiro de obra. Além 

disso, Souza (2005) confirma que a partir do cálculo da densidade e o volume em m³ 

dos RCD coletados, é possível estimar a massa dos RCD em toneladas e assim estimar a 

taxa de geração dos RCD.  

RCD/dia(m³) RCD/mês(m³) RCD/ano(m³)

444 11.544 

138.528 

177,6 4.617,60 

55.411,20 

177,6 4.617,60 

55.411,20 

88,8 2.308,80 

27.705,60 

Estimativa dos RCD (m³) por zona da cidade 

Leste Norte Sul Sudeste
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Para este estudo, a densidade foi calculada a partir de 60 amostras de RCD 

coletadas nos 20 terrenos baldios de vários pontos da cidade, utilizando um recipiente 

de volume igual a 0,0138 m³ e uma balança com capacidade para 180 kg e precisão de 

0,1 kg. A razão entre a média aritmética das amostras e o volume do recipiente 

determinou a densidade igual a 3,246 t.m
-
³.  

O produto da densidade com o volume de RCD estimado pela entrevista feita 

com as empresas coletoras particulares, resulta em uma massa total transportada igual a 

74.943,64 t mês
-1

 de RCD, considerando que apenas 75% destes resíduos são da 

categoria de reformas, ampliação e demolição, observado na Figura 4, multiplica-se a 

massa total pela porcentagem de RCD gerado pela categoria de reformas, ampliação e 

demolição e em seguida divide por 26 dias, o que resulta numa estimativa de 2.161,8 t 

dia
-1

 de RCD, transportados apenas pelas empresas coletoras particulares, sendo 30,6% 

dos RCD coletados apenas da zona leste, o que é observado na Figura 5.  

 

Figura 4. Participação das diversas categorias no total de resíduos transportados 

 

Fonte: autora da dissertação 
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Participação das categorias de geração de RCD (%) no ano de 2013 



 
 

50 
 

Figura 5. RCD provenientes de reforma, ampliação e demolição por zona da cidade 

 Fonte: autora da dissertação 

 

De acordo com Pinto (2005) as perdas de matérias em canteiros de obra 

correspondem a uma taxa de 150 kg m
-2

 de área construída, o que equivale a 50% de 

RCD, portanto, o elevado volume de resíduos gerado na zona leste da cidade, pode-se 

explicar pelo maior número de alvarás de construção registrados na Superintendência de 

Desenvolvimento Urbano-Leste (SDU-Leste) e Gerência de Urbanismo-GURB, para 

obras de reformas, ampliações e prédios multipisos, totalizando 791.364,68 m
2
 de área 

construída no ano de 2013, o que pode ser observado na Figura 6. 

Em 2014 o destaque fica para a zona sul, totalizando 1.856.749,99 m
2
 de área 

construída, região de maior atuação do programa “Minha Casa, Minha Vida” do 

governo Federal, no mesmo ano, o que pode ser observado também na Figura 6. 
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Figura 6: Total de Alvarás de áreas construídas e demolidas em Teresina. 

 
Fonte: autora da dissertação 

 

Sendo assim, para estimar a quantidade de RCD gerado em novas edificações, 

primeiro foi considerado o total de área construída na cidade no período de 2013 a 2014, 

(24 meses) totalizando 4.279.503 m
2
 e a taxa de geração de RCD por m

2
 de edificação 

construída igual a 0,150 kg.m
-2

; em seguida foi feito o cálculo de acordo com os dados 

obtidos em entrevista e as equações descritas no Quadro 1, obtendo o indicador de 

geração de resíduos em novas edificações (N.E) igual a 1.028,73 t dia
-1

. 

 

Quadro 1. Estimativa da quantidade de RCD gerados em novas edificações 

A  

Período 

(anos) 

B 

Número 

de anos 

C  

Área total 

(m
2
)  

D  

Média 

anual (m
2
) 

E  

Total de 

RCD 

(t.mês
-1

) 

F 

Indicador dos 

RCD N.E 

 (t.dia
-1

) 

- - - D = C/B E = D.0,150 F = E/12.26 

2013-2014 2 4.279.503,6 2.139.752 320.962,77 1.028,73 

Fonte: Pinto modificado (2005) 
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Por fim, calculou-se o  índice de geração de RCD depositados nos terrenos 

irregulares. Conforme entrevista com o administrador da SEMDUH, a secretaria se 

subdivide em 4 subsecretarias, as SDUs - Superintendência de Desenvolvimento 

Urbano – Norte, Sul, Leste e Sudeste; cada uma responsável por uma região da cidade. 

No questionário aplicado em cada SDU foi possível realizar uma estimativa qualitativa 

dos RCD coletados pelas mesmas, (Quadro 2), pois os resíduos órfãos, provenientes das 

obras de construção do município, são depositados de forma aleatória junto aos resíduos 

sólidos urbanos (RSU) da cidade. 

 

Quadro 2. Porcentagens dos RCD coletados em terrenos irregulares junto aos RSU. 

 

SDU 

Média dos RSU nas 

áreas irregulares (2013), 

em toneladas (t) 

Média dos RCD nas 

áreas irregulares (2013), 

em toneladas (t) 

% RCD nos 

RSU 

Leste 3.104,80 1.862 60% 

Sudeste 1.450,73 580 40% 

Sul 3.052,00 1.220 40% 

Norte 1.488,95 596 40% 

Média Total = 9.096,48 

Fonte: autora da dissertação. 

 

Novamente a zona leste ganha destaque como maior geradora de RCD, 

apresentando algo em torno de 60% das 119 toneladas diárias de resíduos urbanos 

recolhidos na área (Figura 7).  
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Figura 7. Porcentagem dos RCD coletados nas Áreas Irregulares /zonas da cidade 

Fonte: Autora da dissertação 

 

Acredita-se que tal resultado se deve ao grande número de reformas, ampliações 

e demolições realizado por pequenos geradores que contratam carroceiros e os mesmos 

abandonam o entulho em áreas irregulares, o que representa algo em torno de 78% 

(Figura 7) dos RCD nas 100 áreas irregulares registradas pelas SDUs da capital. 

Os gerentes responsáveis pelas SDUs, afirmam que muitos dos resíduos 

encontrados em áreas irregulares são fruto das empresas coletoras particulares, essa 

afirmativa se deve ao fato de os mesmos reclamarem da existência de muitas áreas para 

fiscalizar, pois a todo momento surge um novo local irregular de deposito dos resíduos, 

o que dificulta o trabalho dos fiscais. 

De certo, a Coordenação Especial de Limpeza Pública (CELIMP), setor 

integrante da SEMDUH, registrou no ano de 2013, 109.158.02 toneladas de RSU, só 

nas áreas irregulares. Com base nos dados qualitativos registrados por cada SDU e do 

total de RSU coletados nas áreas irregulares, o volume estimado de resíduos de 

construção e demolição coletados no ano de 2013, foi calculada tomando como base as 

equações descritas no Quadro 3, obtendo o indicador de geração de resíduos em terrenos 

irregulares igual a um total de 117 t.dia
-1

. 
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Quadro 3. Estimativa da quantidade de RCD gerados em terrenos irregulares 

A 

Número 

de 

veículos  

B 

Número 

viagens 

mensais 

C  

Viagens 

exclusivas 

com RCD 

(%)  

D  

Massa de RCD 

transportado 

(t.mês
-1

) 

E 

Indicador dos RCD 

terrenos irregulares 

 (t.dia
-1

) 

* 65.26 ** D = B.C.CI*** E = D/26 

18 1.690 0,45% D = 3.042 117 

 Fonte: Pinto modificado (2005) * dado fornecido na entrevista; ** media das % de 

RCD junto aos RSU coletados; *** CI (carga típica) = 4m
3
 

 

Além disso, observou-se ainda que os meses de maior geração de RCD foram 

maio, junho, julho e outubro. Talvez deva-se ao fato de serem meses de férias e período 

de chuvas escassas na região, período de maior interesse dos pequenos geradores para 

construir e reformar. Acredita-se que os pequenos geradores são os que produzem em 

maior proporção, os resíduos órfãos, depositados em áreas irregulares. Dados 

registrados na Figura 8. 

 

Figura 8. Quantidade de RCD misturados com RSU nas áreas irregulares. 

Fonte: Autora da dissertação 
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Por fim, após a definição dos três indicadores necessários, que tomaram como 

base o levantamento de informações feito na entrevista com as empresas coletoras foi 

possível estimar o total de RCD gerado na cidade de Teresina. No método desenvolvido 

realizou a somatória dos três principais indicadores, totalizando 3.307,53 t dia
-1

 de RCD 

gerado na cidade. Com o objetivo de calcular a taxa de geração de resíduo por 

habitantes, multiplicou-se o total gerado por 26 dias e 12 meses, em seguida dividiu-se 

o resultado pelo número total de habitantes do município, 836.474 habitantes 

(IBGE/2013), que resultou em uma taxa total igual a 1,23 t ano
-1

 hab
-1

, taxa que condiz 

com a taxa nacional de 0,584 t ano
-1

 hab
-1

, pois a taxa nacional de acordo com a 

ABRELPE representa apenas 45,3% da população brasileira, já que nem todos os 

municípios possuem estimativas com relação a taxa de geração de RCD, por tanto não 

colaboraram com a pesquisa estatística de geração de RCD da AMBRELPE. 

 

2.3.3 Validações das Amostras 

Para testar a validade das informações de volume de RCD fornecidas pelas 

amostras e entrevistas, foi efetuada análise de variância por intermédio do Teste F, 

procedimento estatístico empregado para testes de hipóteses na comparação das médias 

de dois ou mais grupos amostrais. Esse teste produz uma estatística F, cujo numerador 

representa a variância entre os grupos (Sb²), e cujo denominador contém uma 

estimativa da variância dentro dos grupos (Sw²). Então dividiu-se as 60 amostras em 

dois grupos; grupo A, formado por amostras coletadas no mês de dezembro de 2014, 

período sem chuva e grupo B, amostras coletadas no mês de Janeiro após uma semana 

de estiagem da chuva.  

A formulação matemática do teste (Eq. 1, Eq. 2 e Eq. 3) encontra-se descrita em 

Lapponi (1995). Calcula-se o valor de F pela relação mostrada na Equação 1:  
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F = 
   

   
  Eq.1. 

Em que; F: estatística F; Sb²: variância entre os grupos e Sw²: variância dentro dos 

grupos.  

A variância entre os grupos foi calculada usando a Equação 2: 

    ∑  
      

   

 
  Eq. 2 

Em que; Sb²: variância entre os grupos; n: número de elementos do grupo; X: média do 

grupo; e  :grande média. A grande média é a média de todas as observações. 

A variância dentro foi calculada pela Equação 3:  

    ∑
      

    

 
  Eq.3 

com Sw²: variância dentro dos grupos; n: número de elementos do grupo; S: variância 

do grupo; nT: número total de observações; e k: número de grupos. 

Em seguida foi calculado o valor de FC (F crítico), determinado a partir da 

relação do grau de liberdade da variável do numerador (v1 = k- 1) e grau de liberdade da 

variável do denominador (v2 = nT – k), para dado nível de significância. A razão destas 

variáveis foi igual a 0,017, o que significa um nível de significância estatística α 

aproximadamente igual a 0,01, portanto o “α” adotado neste estudo foi de 1%, que de 

acordo com a tabela de distribuição F de Snedecor, o FC = 7,17. 

A análise de variância, calculado a partir do Teste F, comparando a taxa média 

do grupo A e a taxa média do grupo B, foi efetuada e os resultados estão resumidos nos 

quadros 4 e 5. Foi encontrado o valor de F igual a 2,6, que, comparado ao valor de FC 

igual a 7,17, permitindo concluir que não há diferença significativa entre as médias das 

taxas de geração de RCD dos dois grupos de amostras, já que o valor estatístico de F é 

menor que o valor crítico da distribuição de F, portanto não há razão para se acreditar 
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em informação imprecisa por parte da densidade calculada e das entrevistas quanto aos 

dados de geração de RCD Lapponi (1995). 

 

Quadro 4. Análise de Variância da taxa de geração de RCD para os grupos  

 N Soma X S S
2
 

Grupo A 30 419,7 13,99 5,73 32,89 

Grupo B 30 475,4 15,8 2,19 4,8 

Fonte: Autora da dissertação 

 

Quadro 5. Análise do teste F para os grupos 

K nt   Sw
2
 Sb

2
 F V1 V2 Fc 

2 60 14,91 18,845 49,16 2,6 1 58 7,17 

Fonte: Autora da dissertação 

 

2.3.4 Estimativas das despesas geradas para o recolhimento dos RCD 

 Outro aspecto relevante que a falta de um plano de gerenciamento dos resíduos 

de construção e demolição faz, foi registrado em um dos questionamentos da entrevista 

com as empresas coletoras e são mostrados na figura 9, é possível observar os itens de 

despesas gerados no recolhimento dos RCD. 

 No item deslocamentos estão inclusos os custos com combustível e manutenção 

dos veículos, responsáveis por cerca de 35% dos custos totais, seguido de 30% referente 

aos gastos com mão-de-obra e 30% com a administração (aluguel, água, luz, etc.). 

Segundo as empresas particulares, o principal responsável pela grande participação do 

item deslocamento está na distância do aterro da capital, dos principais pontos de coleta, 

gerando um aumento bastante significativo nos gastos com combustível, sendo que 

essas despesas representam cerca de 30% do total do orçamento.  
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Figura 9. Composição de Custos das Empresas Coletoras 

Fonte: Autora da dissertação 

 

A despesa gerada pelo deslocamento do veículo para a realização da coleta é 

repassada para o consumidor, o que faz com que os pequenos geradores, maiores 

representantes dos RCD gerados nas reformas, ampliações e demolições, depositem 

seus RCD em áreas de deposição irregular, o que gera para o município uma despesa 

anual de R$ 1.403.772,14 em limpeza de terrenos baldios. 

Na Figura 10, é possível identificar os 100 pontos irregulares de deposição de 

RCD, dos quais somente 19 possuem autorização para o recebimento de resíduos 

volumosos como restos de móveis, colchão velho, poda de árvores e RCD de pequenos 

geradores, na cidade de Teresina. A existência desses resíduos, devido à proximidade 

com as residências, incentiva a deposição de outros resíduos como domésticos, animais 

mortos e outros; o que termina atraindo as pragas urbanas, responsáveis pela geração de 

doenças. 
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Figura 10. Mapa dos 100 Pontos irregulares de deposição de RSU. 

Fonte: Autora da dissertação, mapa realizado a partir de dados coletados pela entrevista 

 

Grande parte das deposições clandestinas de RCD encontradas na região estão 

localizadas próximas a áreas de pavimentação, próxima a residências. Nas imagens dos 

resíduos depositados nas áreas urbanas da cidade, verifica-se que o município de 

Teresina possui aproximadamente 70% de potencial de resíduos oriundos da construção 

civil, tipo classe A (areia, pedra, argamassa, componentes cerâmicos, e concreto), que 

poderão ser utilizados no beneficiamento dos materiais reciclados de uma possível 

usina, Figura 11 (a, b e c). 

  

Zonas da 

cidade 

Nº Pontos 

irregulares 

Nº de 

coletas. 

Dia
-1

 

Leste  19 25 

Leste 

/Norte 

3 0 

Norte 17 12 

Sul 28 20 

Sudeste 36 08 

Legenda: Mapa dos Pontos irregulares  
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Figura 11: a: Dirceu Arcoverde I; b:Prolongamento da Avenida Joaquim Nelson, 

no Dirceu Arcoverde I; 2c: Avenida Zequinha Freire, Bairro Vila Bandeirantes Fonte: 

arquivo pessoal. 

 

 

Fonte: Autora da dissertação 

 

Nas imagens também é visível a participação de outros resíduos, classificados 

pelo CONAMA-2002, como classe B (plástico, papelão, metais, vidro, madeira). Nota-

se que a deposição de RCD atraem outros tipos de resíduos e com isso atraem vetores 

que proporcionam doenças para a população. 
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2.3.5 Composições dos RCD gerados em Teresina 

 A caracterização da composição dos RCD de Teresina, foram feitas a partir da 

coleta de amostras representativas do entulho depositado em três dos terrenos 

irregulares, registrados pela prefeitura do município. Os materiais foram pesados 

separadamente e os resultados estão dispostos na figura 12 (a, b e c). 

 

Figura 12 (a, b e c) Principais constituintes dos RCD em Teresina.  

Fonte: Autora da dissertação. 

 

Pode-se observar de forma qualitativa que a argamassa é o principal constituinte 

dos RCD da cidade de Teresina, correspondendo a 22% da massa dos RCD. Em seguida 

estão os resíduos de cerâmica vermelha com 15% e as rochas com 14% do total de RCD 

descartados. A soma do total destes constituintes atingiu 51% do total de RCD de 

Teresina, o que compactua com os resultados nacionais de desperdício de material 

registrados por Pinto, 1999. Pode-se notar ainda com os dados da Figura 12a, uma 

pequena participação de gesso, em torno 4% no total de RCD. 

 Confirmando a análise visual de composição, observou-se na análise de 

Fluorescência de Raio “X” (FRX), a composição inorgânica dos resíduos. Apresentando 

uma maior porcentagem para silício, cálcio, alumínio, ferro e enxofre, como mostra o  

  

C B A 
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Quadro 6 e na Figura 13, os principais representantes da argamassa, constituinte de 

maior participação no RCD da capital. 

Quadro 6. Composição dos RCD em porcentagem. 

Fonte: Autora da dissertação. 

 

Figura 13. Composição dos RCD por Fluorescência de Raio “X” (FRX)  

  

Fonte: Autora da dissertação. 

 

 

2.3.6 Dificuldades encontradas na pesquisa 

Uma das dificuldades encontrada nesta pesquisa foi justamente o fato de não 

haver um acervo significativo de dados estatísticos disponíveis, sendo este um provável 

indicador expressivo da falta de gestão de resíduos da construção e demolição.  

Outra dificuldade encontrada foi identificar a destinação final destes resíduos. 

Quando questionadas, as empresas afirmam que os RCD são depositados no aterro 

sanitário da cidade ou utilizados em terraplanagem de terrenos particulares, sem 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Amostra A Amostra B Amosttra C

Composição dos RCD 

Si Ca Al Fe Mg K S Ti P Zr

Elementos (%) Si Ca Al Fe Mg K S Ti P  Zr 

Amostra A 40,8 21,3 10,3 12,0 0,1 2,0 10,8 2,0 0,5 0,2 

Amostra B 53,7 9,4 13,0 16,0 0,3 3,5 0,0 2,0 0,5 0,7 

Amostra C 26,0 36,1 5,6 13,5 0,3 2,6 0,0 2,0 0,3 0,01 
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cobrança de taxa de entrega, mas a SEMDUH afirma não receber este tipo de resíduo 

desde 2012, devido ao aterro ser do tipo aterro classe II, e também por causa da 

resolução nº 307/02 do CONAMA, que proíbe o  encaminhamento destes tipos de 

resíduos a aterros sanitários, aumentando a clandestinidade do destino final dos RCD, 

devido à falta de políticas públicas municipais que visem à redução, reutilização e 

reciclagem dos resíduos gerados nos canteiros de obra. 

 Então a pergunta persiste, onde são depositados os RCD das empresas coletoras 

particulares? Apenas uma das empresas admitiu depositar seus resíduos em um terreno 

particular, cujo proprietário separa o material reutilizável e vende para padarias 

(madeira) e sucatas (ferro), os recicláveis doa para as cooperativas de plástico e papelão, 

existente na cidade, e reutiliza as telhas e tijolos na construção do murro para cercar o 

terreno. Já o material inerte é utilizado na terraplanagem de terrenos.  

 

2.3.7 Identificações das Ações de Adequação à Resolução CONAMA Nº 307 

Com a instituição da lei nº 11.445 de 2007, política nacional de saneamento 

básico, tornou-se obrigatório, a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB). Desta forma, uma das ações de adequação da prefeitura, à resolução do 

CONAMA, inicia-se a partir do desenvolvimento de um relatório que apresentará o 

diagnóstico técnico-social referente ao PMSB de Teresina – PI. De acordo com 

entrevista feita com o diretor do CELIMP, inicialmente será realizado o diagnóstico dos 

serviços prestados para cada eixo do saneamento, identificando os principais problemas 

tanto pela equipe técnica contratada como pela população, a partir da realização de 

fóruns regionais.  

Em paralelo à realização do diagnóstico técnico-social, a prefeitura de Teresina 

tem realizado a limpeza dos locais de deposição irregular de resíduos que resultam de 
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pequenas obras ou reformas realizadas pela população urbana e que não dispõem de 

recursos financeiros para a contratação das empresas coletoras particulares que atuam 

no setor, mas contratam carroceiros que colaboram fortemente para a degradação 

ambiental, resultante dessas deposições irregulares.  

Essa medida paliativa tem como objetivo reduzir o número de 100 terrenos 

baldios (Figura 14) espalhados pela cidade, para 19 áreas de transbordo que serão 

oficializados pela prefeitura. Será colocado nestas, um contêiner de 30 m
3 

(Figura 15) 

para receber os resíduos que antes eram jogados nos terrenos baldios. Nestes locais 

ficarão dois garis para auxiliar neste trabalho. Sempre que atingir a capacidade de cada 

contêiner a empresa coletora de resíduos será acionada para levar o resíduo até o aterro 

sanitário. Os outros 81 pontos irregulares serão fiscalizados diariamente por uma equipe 

composta por um agente de trânsito, um técnico da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SEMAM), por um fiscal de postura e pelos policiais militares. As áreas de 

transbordo receberão resíduos volumosos, poda e RCD apenas de pequenos geradores. 
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Figura 14. Ponto de recebimento de resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora da dissertação. 

 

Figura 15. Área de deposição irregular de RCD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora da dissertação. 

Teresina não possui legislação específica, quanto à coleta, transporte e 

disposição final dos RCD, inclusive com a separação por pequeno, médio e grande 
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geradores. Atualmente, o município recolhe esse tipo de resíduo misturados a outros 

tipos de RSU, quando encontrados em terrenos baldios, sendo os mesmos, em seguida 

depositados no aterro sanitário da capital. Como havia dito anteriormente, as empresas 

coletoras particulares afirmam depositar os RCD no aterro sanitário, contrariando a 

legislação do CONAMA e quando questionadas a respeito do conhecimento de um local 

adequado para deposição dos RCD destinado pela prefeitura, dizem não saber da 

existência deste local, porém uma das empresas diz ter conhecimento dos locais, mas 

não deposita os seus resíduos no devido local, por ser muito distante do local de geração 

do resíduo, aumentando assim sua despesa com transporte.  

Por isso, existem o “bota fora”, outro grande responsável pelos problemas 

ambientais. São responsáveis por comprometer a drenagem urbana, proporciona o 

aterramento dos cursos d’água, várzeas e outros locais inadequados para esse tipo de 

uso e sem licenciamento ambiental, o que ocasiona grandes prejuízos financeiros e 

sociais. Além de serem irresistíveis para a deposição clandestina de outros tipos de 

resíduos não inertes, de origem doméstica, acelerando a degradação ambiental do local e 

tornando a sua recuperação mais cara e complexa, o que pode ser observado na Figura 

16. 

 

Figura 16. Deposição de RCD em bota fora cladestino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora da dissertação. 
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Como citado por uma das empresas, existe hoje no município, dois locais 

licenciados pela CELIMP: a empresa Piauí ambiente, localizada na BR-226/BR-343, 

com o projeto da usina de reciclagem de RCD, no papel, e outra empresa de 

beneficiamento de resíduos, sem nome fictício, localizada na PI-130, próxima à 

cerâmica Cil, disponíveis a receber este tipo de resíduos, formado basicamente por: 

agregado de construção (areia e Pedra), solo proveniente de terraplanagem, 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.) argamassa 

e concreto; plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras, produtos oriundos do 

gesso; e os resíduos perigosos como: tintas, solventes, óleos e outros. Segundo a 

Resolução n° 307 do CONAMA, os materiais citados, podem ser reutilizados, 

reciclados e aproveitados como agregados ou depositados em locais previamente 

licenciados, para uma reciclagem futura, para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis. 

O município tem cobrado das construtoras a elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, para instalação de novos 

empreendimentos, objetivando auxiliar na gestão de resíduos das obras e diminuir o 

volume de RCD nas áreas de disposição inadequada, entretanto, destaca-se a 

importância de maior fiscalização para que os planos sejam realmente implantados. 

Outra ação da Prefeitura Municipal de Teresina, na tentativa de reduzir o número 

de terrenos baldios, representada pelas SDUs, mantém um convênio formalizado com a 

associação de carroceiros do município. Estes carroceiros coletam resíduos de todos os 

tipos e classificações. Estes podem depositar seus resíduos nas áreas de transbordo. 

Estima-se que o programa seja formado por um total de 58 carroceiros, e que 22 atuam 

na região pertencente à SDU Sul, 16 na SDU Norte, 15 na SDU Leste e 5 na SDU 

Sudeste. 
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De acordo com a SEMDUH, atualmente, o Município possui um projeto piloto 

de coleta seletiva executado pela empresa Sustentare, conforme preconiza o contrato nº 

059/2010. Até o momento foram instalados 10 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), 

em algumas regiões da cidade: Praça Desembargador Edgar Nogueira, Praça da 

Telemar, Mocambinho, Lagoa do Norte, São Joaquim, Encontro dos rios, no Poti 

Velho, Avenida Dom Severino, Morada do Sol, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 

Teatro João Paulo II no Dirceu, Praça da Liberdade, no Centro, Ponte Estaiada, na 

Avenida Dom Severino e Praça da Vermelha, na Avenida Barão de Gurguéia. 
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2.4 CONCLUSÃO 

A partir diagnóstico é possível afirmar que a região apresenta fortes indícios da 

falta de adoção de um modelo de gestão dos RCD. Verificou-se que as empresas 

particulares, coletoras de resíduos de construção e demolição, do município de Teresina, 

recolhem aproximadamente 2.161,836 t dia
-1

 de RCD, sendo principalmente gerados na 

zona leste da cidade, região de maior atuação das empresas, tendo sido responsável por 

78% do total. Possivelmente, isso se deve ao desenvolvimento e adensamento da 

capital.  

Um outro dado importante obtido a partir das entrevistas foi a distribuição dos 

custos operacionais das empresas, em que o item deslocamento, que inclui os gastos 

com combustível e manutenção dos veículos, foi relatado como responsável por 

aproximadamente 35% dos custos gerais. Tal fato é apontado como principal motivo 

para a deposição dos RCD em locais impróprios, uma vez que os custos do transporte 

do RCD para terrenos adequados que localizam-se um pouco distante dos principais 

polos de geração de RCD, é repassado para o consumidor, este por ser um pequeno 

gerador termina contratando o serviço de carroceiros que depositam os RCD em 

terrenos de deposição irregular. 

Quanto à participação das diversas fontes geradoras de RCD, pode-se afirmar 

que 75% dos serviços de coleta de RCD realizados pelas empresas coletoras cadastradas 

pela prefeitura, é proveniente de reforma, ampliação e demolição. Com base nos dados 

obtidos foi possível a realização da estimativa de RCD depositado clandestinamente na 

Cidade de Teresina, considerando-se apenas a parcela referente as áreas irregulares 

conhecidas pela prefeitura. Usualmente os resíduos dos pequenos geradores são 

depositados irregularmente em locais não licenciados. Nesta pesquisa, detectou-se 100 

depósitos irregulares, os quais geraram no ano de 2013 aproximadamente 49.219,75 t 
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ano
-1

de RCD, sendo este tipo de deposição responsável por diversos impactos 

ambientais negativos e com influência direta na qualidade de vida da população. 

 A capital não possui um Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil, 

apesar de possuir um local adequado para deposição dos mesmos, e a intenção de 

viabilizar no futuro a implantação de uma Unidade de Beneficiamento de RCD, desde 

que tal iniciativa seja apoiada não só pelo poder público, como também pelas empresas 

coletoras e construtoras. Mas para real existência da usina, as empresas construtoras 

devem introduzir um sistema de separação dos resíduos, planejado de forma a se obter a 

máxima valorização do resíduo a partir da prática de coleta seletiva de resíduos pré-

definidos e eficaz. 

 Os problemas ambientais são importantes desafios relacionados à natureza e aos 

limites do conhecimento científico moderno, por isso há necessidade de uma maior 

integração da ciência com o social, na expectativa de desenvolver novas tecnologias 

para um benefício mais socioambiental. 
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Anexo - Panorama dos Resíduos de construção e Demolição em Teresina 

Parte 1- Dados respondidos na pesquisa direta 

Empresa: _____________________________________________________ 

Cargo/Função/escolaridade:_______________________________________ 

Data:___/___/___ 

1.Possui Licença na prefeitura?  

2.Dispõe de quantos veículos para coleta, e de que tipo são? 

3.Quais as zonas de maior atuação? 

4.Qual a porcentagem (%), do total de custos, gastos com os seguintes itens: 

Deslocamento:____                     Mão de obra:_____ 

Administração:____                     Taxa de descarte em bota-foras____ 

5.Quantas viagens, em média, são feitas por dia? 

6.A entidade recebe resíduos sólidos de construção e demolição de outros municípios? 

Qual a quantidade em % ou toneladas? 

7.Onde é depositado o resíduo coletado? 

8.Qual a forma de disposição dos RCD coletados e/ou recebidos pela entidade? 

9.Em média qual a participação dos RCD no total de resíduos coletados? 

10.Qual a participação (%) dos seguintes itens no total de RCD coletados? 

Reformas e Ampliações Térreas_______   

 Construção de Prédios Multipisos______ 

 Limpeza de Terrenos________________ 

 Coleta em Industrias e Serviços________ 

 Demolições________________________ 

11.Possui algum registro da quantidade de Resíduos coletados nos anos anteriores? 

12.Como e quanto é cobrado para o recolhimento do entulho? 
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13.Tem conhecimento de locais de deposição irregular de resíduos? onde? 

14.Existe processamento dos RCD coletados e/ou recebidos? Que tipo de 

processamento? 

15.Qual sua opinião a respeito da implantação de usinas de reciclagem? Tem alguma 

sugestão? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS 

FUTUROS  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Conforme foi observado o mundo necessita de atividades econômicas e sociais 

que considerem a sustentabilidade. Uma destas atividades, a do setor da construção civil 

no Brasil, deve conhecer com urgência o destino dos seus resíduos, para assim investir 

em projetos mais sustentáveis e se destacar no mundo. 

 Os grandes geradores de resíduos devem implantar um gerenciamento mais 

eficiente que tenha como base os princípios da redução, reutilização e reciclagem. Um 

canteiro de obras mais organizado que leve esses princípios no seu projeto de 

construção facilita o controle dos RCD, possibilitando um tratamento e uma disposição 

final mais adequada para os mesmos. 

 O município deve aplicar de forma mais precisa o plano nacional dos resíduos 

sólidos urbanos, educando, disciplinando e orientando sua população com relação aos 

princípios básicos de uma boa gestão sustentável. O que deve evitar de forma bastante 

significativa a deposição dos RCD em terrenos irregulares e assim diminuir o número 

de pragas e doenças urbanas causadas pelo acumulo destes resíduos próximos as 

residências.  

 No entanto, para analisar problemas complexos como a questão ambiental, é preciso 

pensar nos grupos científicos sem se restringir aos saberes, divididos em disciplinas 

curriculares, mas em saberes complementares, na busca de soluções mais concretas e menos 

paliativas. Por isso a necessidade do pesquisador ter um conhecimento mais abrangente dos 

diversos contextos que a prática interdisciplinar de pesquisa proporciona. 

 Os grandes empresários e universidades devem tornarem-se parceiras para investir 

mais na ciência e desenvolver novas tecnologias que venha a contribuir de forma 

significativa numa gestão mais sustentável, econômica e social.  
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PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Trabalhos futuros podem ser desenvolvidos a partir da estimativa da geração de 

RCD, no sentido de completar esta pesquisa, realizando um estudo de viabilidade para 

empresas públicas e privadas, outras opções poderiam ser testadas como, por exemplo, 

empreendimentos de usinas de reciclagem. 

 De modo geral recomenda-se a realização de estudos de caracterização das 

propriedades químicas dos RCD gerados em Teresina; 

 Desenvolvimento e aplicação de métodos para o desenvolvimento de agregados 

reciclados. 


