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RESUMO 

 

A gestão dos resíduos da construção civil (RCC) é um desafio em todo o mundo, a indústria 

da construção civil é um grande gerador de resíduos sólidos e um dos maiores consumidores 

de recursos naturais. O aumento do consumo está causando o esgotamento dos recursos 

naturais e gerando resíduos excessivos, levando a grandes danos ambientais, econômicos e 

sociais; com o desenvolvimento tecnológico que ocorre na sociedade moderna, há uma 

crescente preocupação com o nível de sustentabilidade das construções, gerando uma nova 

tendência de mercado; onde para estar em conformidade com os regulamentos ou obter 

certificações de sustentabilidade como BREEAM (Reino Unido), LEED (Estados Unidos da 

América), AQUA (Brasil), as empresas precisam monitorar e controlar todos os RCC gerados 

desde sua origem até a sua destinação final. Neste projeto o objetivo foi comparar a região do 

Distrito Federal no Brasil, que é um país grande, populoso, em desenvolvimento e de práticas 

ainda em definição com a região Connacht na Irlanda, um país pequeno de baixa densidade 

populacional, desenvolvido e de práticas bem definidas. Foram analisados seus requisitos 

legais e como gerenciam o RCC,  comparando as regulamentações, manuais e planos de 

gestão e gerenciamento de cada país. Um estudo de caso foi realizado em obras que  

apresentam PGRCC em ambos países e através de visitas técnicas foram destacadas suas 

similaridades e diferenças. Os dois países estudados possuem basicamente as mesmas 

obrigações legais e a proposta de gestão e gerenciamento de RCC. As práticas observadas nos 

canteiros de obras resultaram em uma pequena diferença qualitativa, porém uma grande 

diferença nos resultados quantitativos, além de adotarem tecnologias construtivas  distintas . 

Outro fator a ser considerado é que a obra da escola busca atender a legislação local enquanto 

que o projeto do Centro Médico deseja a certificação de sustentabilidade AQUA, diferindo 

em aproximadamente 10% suas metas de reciclagem e reutilização. O estudo resultou na 

identificação de pontos relevantes ao sistema de gerenciamento de resíduos da construção, 

um check-list das melhores práticas para a elaboração de planos de gestão de resíduo de 

construção e ações a serem colocadas em prática no canteiro de obras a fim de minimizar a 

geração de resíduos e maximizar a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos.  
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ABSTRACT 

CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT 

A COMPARISON BETWEEN BRAZIL AND IRELAND 

 

The construction and demolition waste (C&D W) management is a challenge around the 

world, the constructive industry is a great generator of solid waste and one of the largest 

consumers of natural resources. The increase in consumption is causing the exhaustion of the 

natural resources and excessive waste generation, leading to environmental, economic and 

social damage; with the technological development that occurs in modern society, there is a 

growing concern about the level of sustainability of constructions. To be in accordance with 

regulations or get a certification of sustainability as BREEAM (United Kingdown), LEED 

(United States of America), AQUA (Brazil), the companies need to monitor and control all 

C&D W generated since its origin until its final destination. In this project the objective was 

to compare the area of Distrito Federal in Brazil, which is a big country, populous, in 

development and practices still being defined with the Connacht region in Ireland, a small 

country with a low population density, developed and practices well defined. Its legal 

requirements and forms of C&D W management were analyzed comparing regulations, 

guidelines and C&D W management plans of each country. A case study was performed in 

construction sites that have C&D W management plans in both countries and through 

technical visits were highlighted their similarities and differences. The two studied countries 

basically have the same legal obligations and proposal for C&D W management. Practices 

observed at construction sites resulted in a small qualitative difference, but a big difference in 

the quantitative results, besides adopt different construction technologies. Another factor to 

consider is that the school construction site seeks to meet local legislation while the medical 

center project wants the sustainability certification AQUA, differing in approximately 10% 

their recycling and reuse targets. The study resulted in the identification of relevant points to 

the construction waste management system, a checklist of best practices for the development 

of construction waste management plans and actions to take place on site in order to 

minimize the generation of waste and maximizing recycling and reuse of waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 GESTÃO DE RESÍDUOS RCC 

A gestão de resíduos sólidos é o conjugado de ações normativas, operacionais, 

financeiras e de planejamento que um órgão público ou privado desenvolve a fim de 

coletar, segregar, tratar e dispor o resíduo de maneira adequada, considerando 

aspectos socioeconômicos, técnicos e ambientais. Quando a gestão é realizada de 

forma sustentável é possível reintroduzir os materiais no sistema, evitando a 

necessidade de utilização de recursos naturais.  

 Nos componentes da gestão estão as Políticas Nacionais de Resíduos Sólidos, 

o gerenciamento de RCC, que está relacionado as ações  desenvolvidas por 

empreendedores e construtores com o intuito de antever, controlar, gerir e manipular 

os resíduos em suas obras e o Planejamento, que é feito a partir da elaboração de 

planos de gestão e planos de gerenciamento de RCC (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1- Três componentes da gestão de RCC 

O Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) é um conjunto 

de procedimentos de gestão que tem em vista a minimização e o correto 

gerenciamento dos resíduos gerados, garantindo a destinação final adequada para cada 

tipo de resíduo.  Segundo Conceição (2009) Um  PGRCC eficaz é capaz de equilibrar 

o desempenho econômico com o desempenho ambiental e o desempenho social, como 

ilustra a Figura 1.2. 

Gestão 

Política 

Gerenciamento Planejamento 
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Figura 1.2 - Três pilares da Sustentabilidade (Modificado - Conceição, 2009). 

A implementação de um PGRCC nos projetos tornou-se necessária para os 

construtores que estão interessados na obtenção de certificações sustentáveis ou 

aqueles que precisam atender a requisitos e regulamentos locais, de acordo com o 

país. As atividades de construção proporcionam uma vida melhor para o público de 

modo que, mais do que isso, um projeto de construção adotando estratégias de 

minimização de resíduos reflete o cuidado e respeito para com as gerações futuras 

(Yuan, 2012). 

Para a elaboração desses planos é preciso que se faça um estudo desde a fase 

de projeto, buscando otimizar o processo construtivo com tecnologias e materiais que 

minimizem a geração de resíduos. Deve-se levar em consideração a fase de execução 

e a possível necessidade de demolição no futuro. Alguns manuais de diretrizes são 

utilizados como base para a elaboração dos PGRCC.  

 Dessa forma uma análise de manuais e planos adotados em dois países, um em 

desenvolvimento e outro desenvolvido, no caso o Brasil e a Irlanda, permite uma 

comparação e a identificação de pontos chave para elaboração de um guia de 

melhores práticas em Planos de Gestão de Resíduos da Construção Civil.  
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1.2 UMA BREVE VISÃO GERAL DO BRASIL E DA IRLANDA 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

Brasil, país marcado a esquerda da Figura 1.3, é o maior país da América do Sul, com 

aproximadamente uma extensão territorial de 8.500.000 km² e uma população de 200 

milhões. A Irlanda, país marcado a direita da Figura 1.2, é um país pequeno no Norte 

da Europa, com cerca de 70 mil km2 e 4,5 milhões de habitantes.  

 

Figura 1.3 -Localização do Brasil e da Irlanda (Fonte: Google map) 

 

O que significa que o tamanho do Brasil é 120 vezes maior do que a Irlanda e 

a população 44 vezes maior. Estes países foram desenvolvidos em diferentes épocas e 

de diferentes maneiras, mas, como qualquer país, o desenvolvimento foi 

acompanhado de atividades de construção e mesmo com diferentes sistemas 

construtivos existe uma preocupação comum nestes países: o impacto causado pela 

sua indústria da construção civil. 

 

Até o início do século 20 a economia do Brasil foi marcada por alguns ciclos, 

baseado na exploração de um único produto de exportação: madeira (pau-brasil), nos 

primeiros anos de colonização; cana nos séculos 16 e 17; metais preciosos (ouro e 

prata) e pedras preciosas (diamantes e esmeraldas) no século 18; e café no século 19. 

Durante este tempo a agricultura e a pecuária foram desenvolvidas para fins de 

consumo doméstico.  
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A economia brasileira é dinâmica e diversificada, com um PIB de US $ 2.19 

trilhões em 2012 Atualmente, cerca de 15% do PIB relaciona-se ao setor construtivo 

(Yuan et al., 2012).  

A economia irlandesa é pequena e bastante aberta, com um PIB de US$ 210 

bilhões em 2012 (Trading Economics, 2014). No período de 2006 e 2007, houve um 

crescimento forte no setor da construção, não observado anteriormente. Atualmente, o 

setor enfraqueceu-se, comparado aos anos anteriores, representando 6,4 por cento do 

PIB em 2012. Em resumo (FORFAS, 2013): 

 

 O setor é responsável  por 5,2% do emprego total do país que representam 

96.300 pessoas diretamente. 

 Em 2006, no auge do setor, fez uma contribuição sem precedentes de PIB de 

25 % e atingiu 12% do emprego total.  

 O valor da produção de construção doméstica caiu mais de 40% em edifícios 

não residenciais privados e quase 27% em prédio residencial privado, em média 

anual, no período de 2007-2011. Infraestrutura social pública e infraestrutura 

produtiva (cíveis)de construção relacionados diminuiu em 6,7% e 8,8% em média 

anual, no mesmo período, respectivamente.  

 Como é o caso em todo o mundo, o setor é fragmentado e ocupacionalmente 

diverso. A maioria dos funcionários estão envolvidos em negócios de construção (c. 

60%), sendo o restante ocupado por uma gama de serviços profissionais e outras 

atividades. Todos os grupos profissionais foram severamente afetados por perdas de 

emprego nos últimos 4 anos, embora o impacto tem sido maior entre os ofícios da 

construção civil. 

 Muitas pessoas deixaram o setor para obter um emprego em outros setores. No 

geral, isso aponta para uma fuga de competências significativa, como a experiência é 

perdida para outro setor as competências não estão sendo mantidas.  

 O setor é composto por mais de 40.500 empresas, quase 34% menos do que 

existia em 2006 Apesar da redução no número, o perfil geral tamanho permanece 

praticamente a mesma, com a grande maioria (96,7%) envolvendo menos de 10 

pessoas. Este é um grande desafio para o setor no contexto da realização do potencial 

de internacionalização.  
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1.3 OBJETIVOS DO PROJETO 

 

O objetivo geral deste projeto é comparar o sistema de gerenciamento de 

resíduo da construção civil (RCC) no Brasil e na Irlanda, analisando as normas e 

diretrizes utilizadas no Distrito Federal e na Região Connacht, em busca das práticas 

tradicionais em cada país. Haverá uma análise dos planos de gestão de RCC, 

diretrizes e guias de gerenciamento  em busca da obtenção de um guia de melhores 

práticas (check-list) para elaboração de planos de gestão de resíduos da construção 

civil (PGRCC). Para complementar será feito um estudo de caso em Galway e um em 

Brasília. 

Neste contexto, objetiva-se especificamente: 

 Comparar os regulamentos e obrigações legais em matéria de gestão de 

resíduos de construção no Brasil e Irlanda, incluindo uma análise cronológica; 

 Caracterizar os resíduos de construção civil através das definições e 

classificações adotadas nos dois países; 

 Comparar guias de diretrizes utilizados em cada país e avaliar as diferenças 

entre os dois sistemas; 

 Comparar o planos de gestão (PGRCC) adotado em cada país; 

 Encontrar maneiras de melhorar os sistemas analisados e sugerir novas 

práticas e procedimentos para gestão de resíduos da construção civil, elaborando um 

check-list para avaliar as melhores práticas na elaborações de planos de gestão RCC; 

 Desenvolver um estudo de caso em um canteiro de obras em Galway e um em 

Brasília para fins de comparação. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 RESÍDUOS RCC 

 

O setor de construção tem sido caracterizado como um dos principais 

contribuintes para danos ambientais (Bossink and Brouwers, 1996 e Poon et al., 

2004). Isto ocorre devido a muitas razões, e uma destas refere-se a quantidade de 

resíduos gerada. No mundo este é um problema que diz respeito a todas as 

sociedades. Para um desenvolvimento saudável é indispensável conhecer as origens 

dos rejeitos, e os impactos ambientais, sociais e econômicos destes na sociedade. 

A intenção da gestão e do gerenciamento é fazer com que se siga a hierarquia 

do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos (Figura 2.1). Sabendo que a geração 

de RCC é inevitável, portanto o topo da pirâmide, que é a situação ideal, pode ser 

desconsiderado e as práticas são direcionadas a minimização, reutilização, reciclagem 

e ao descarte adequado. (Nagalli, 2014) 

 

Figura 2.1  – Hierarquia do Gerenciamento de Resíduos (modificado - Nagalli, 2014) 

2.1.1 O QUE SÃO RCC? 

 

Resíduos podem ser definidos de forma diferente de acordo com o propósito 

do definidor, mas em geral este é um conceito com pequenas diferenças ao redor do 

mundo. Na Irlanda o “Waste Management Act 1996” define: 

 

    "Resíduo é qualquer substância ou objeto de que o detentor se 

    desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer."  

Não 
geração 

Minimização 

Reutilização 

Reciclagem 

Descarte adequado 
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Esse conceito reflete o papel do responsável por demandar materiais para um 

processo produtivo em gerar desperdícios ou não. Este é o ponto chave, adquirir 

somente o necessário para evitar restos e a geração de resíduos. Quando um material 

restante não requer descarte este deveria ser visto como um recurso para outras 

atividades ou produtos. 

Em termos de resíduo RCC, de acordo com a Comissão Europeia (2014) são 

derivados de atividades como construção de edifícios e infraestrutura, demolição total 

ou parcial de edifícios ou infraestruturas, planejamento e manutenção de estradas, 

entre outros. 

A base de dados nacional de resíduos define resíduos RCC como: 

 

    "Todos os resíduos que resultam de construção, atividades de 

    renovação e demolição e todos os resíduos mencionados no 

    capítulo 17 do Catálogo Europeu de Resíduos (EWC)." 

 

Do Brasil, a Resolução CONAMA n º 307/2002 define Resíduos RCC como: 

 

    "Provenientes de edifícios, reformas, reparos e demolições  

 construção, resultantes da preparação e escavação de 

terrenos, geralmente chamados de entulhos de obras, gesso ou 

estilhaços " 

 

Existem definições de RCC significando materiais descartados geralmente 

considerados não solúveis em água e não perigosos na natureza, incluindo, mas não 

limitado a aço, vidro, tijolo, concreto, material de asfalto, tubulação, placas de gesso e 

madeira, a partir da construção ou destruição de uma estrutura como parte de um 

projeto de construção ou demolição ou a partir da renovação de uma estrutura (DEP, 

2013). 

A definição de resíduo tem um alto valor, pois para a formulação de políticas e 

regulamentos para proteger o meio ambiente e a saúde humana, os governos devem 

identificar uma substância ou material descartado e classifica-lo como resíduo 

(DEFRA, 2012). Além da definição, existe também a questão do uso que se pretende 

dar a este material para classifica-lo como matéria-prima ou resíduo, pois o que é 

resíduo para um processo produtivo pode ser matéria-prima para outro(Nagalli, 2014). 
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2.1.2 CLASSIFICAÇÃO DO RCC 

 

A variedade de materiais de resíduos presente na construção civil  é enorme. 

Envolve também elementos perigosos que devem ser separados e seguir uma 

destinação diferente dos materiais adequados à reciclagem e reutilização. No catálogo 

europeu de resíduos e lista de resíduos perigosos (EWC) os resíduos de construção e 

demolição, incluindo solos escavados de locais contaminados são (NWCPO, 2002): 

 

 Concreto, tijolos, telhas e materiais cerâmicos 

 Madeira, vidro e plástico 

 Misturas betuminosas, carvão e produtos asfálticos 

 Metais (incluindo as ligas) 

 Solo (incluindo solo escavado de locais contaminados), pedras e lamas de 

dragagem 

 Materiais de isolamento e materiais de construção, contendo amianto  

 Material de construção à base de gesso 

Na Resolução CONAMA 307/2002 os resíduos da construção civil são 

classificados em 4 classes de acordo com a Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Classificação de RCC de acordo com a Resolução CONAMA 307/2002 

Classe A  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de 

pavimentação e de outras obras de infraestrutura, 

inclusive solos provenientes de terraplanagem  

São os resíduos 

reutilizáveis ou 

recicláveis como 

agregados 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de 

edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, 

telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto;  

  

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças 

pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios 

etc.) produzidas nos canteiros de obras;  

Classe B    

São os resíduos 

recicláveis para outras 

destinações  

Plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e 

outros;  

Classe C  

Produtos oriundos do gesso  

São os resíduos para os 

quais não foram 

desenvolvidas 

tecnologias ou 

aplicações 

economicamente 

viáveis que permitam a 

sua reciclagem/ 

recuperação 

 
Classe D 

Tintas, solventes, óleos e outros  

 

                                                  

                                            

São resíduos perigosos 

oriundos do processo de 

construção ou aqueles 

contaminados ou 

prejudiciais a saúde 

oriundos de demolições, 

reformas e reparos de 

clinicas radiológicas, 

instalações industriais e 

outros  

FONTE : Resolução CONAMA 307 

2.1.3 A ORIGEM DOS RESÍDUOS RCC 
 

Resíduos RCC procedem de diversas fontes. É importante lembrar que mais 

do que edifícios, resíduos RCC incluem também atividades de infraestrutura como 

estradas, empreendimentos da área de saneamento, aeroportos, portos e pontes.  

Os tópicos a seguir resumem as principais origens: 
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1 Demolição – atividades incluindo apenas demolição, nenhuma construção 

envolvida. 

2 Demolição e Construção- atividades relacionadas à demolição combinadas 

com construção. 

3 Construção - construção de novas estruturas, incluindo a preparação da terra, 

escavações, corte e aterro. 

4 Renovação / Reformas- geralmente estruturas que são removidos e 

substituídos, também podem incluir construção e de demolição. 

O Programa Entulho Limpo (PEL) é um programa brasileiro concebido na 

região do Distrito Federal por diferentes segmentos da sociedade (setor privado, 

universidades, terceiro setor e governo) que apresenta em "uma forma racional de 

lidar com os resíduos sólidos gerados nos canteiros de obras" a variedade de resíduos 

por volume e tipo de acordo com a fase de trabalho, Tabela 2.2. Os maiores geradores 

de resíduos são a estrutura, o fechamento de alvenaria e as instalações construtivas. 

Os geradores médios são fundação, revestimento e instalações do canteiro de obras, 

seguido pelo baixo gerador que é a administração de serviços gerais. 

Uma quantidade significativa de resíduos produzidos pela construção está 

diretamente relacionada a fatores como: a falta de qualificação do trabalhador, a não 

utilização de novas tecnologias (equipamentos e processos de construção) e o elevado 

nível de desperdício de materiais. 
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Tabela 2.2 – Tipo de resíduo gerado por fase da construção (Adaptado - Ecoatitude) 
RESÍDUOS PRODUZIDOS 

DURANTE A OBRA  (CONAMA 

307/2002) 

ETAPAS DA OBRA 

Seviços Gerais 

Administração 

Instalação Canteiro de 

Obra 
Fundação Estrutura 

Fechamento das 

Alvenarias 
Instalações Prediais Revestimento 

Resíduos Classe A               

Entulho de alvenaria               

Entulho de concreto               

Pedra britada               

Resto de argamassa               

Solo escavado               

Telhas               

Resíduos Classe B                

Alumínio – Marmitex               

Aço               

Alumínio – Esquadrias               

Ferro               

Ferro – grades               

Fio de cobre com PVC               

Latas               

Madeira               

Madeira – Forma               

Papel – Argamassa               

Papel – Embalagens               

Papel – Documentos               

Papelão – Embalagens               

Perfis metálicos               

Plásticos – Embalagens               

Plásticos - PVC: instalações               

Tubo de ferro galvanizado               

Vidro               

Zinco               

Resíduos Classe C               

Tubo de poliuretano               

Pneu               

Papel - sacos de cimento               

Massa de vidro               

Gesso               

Isopor               

Lixas               

Manta asfáltica               

Estopa               

Resíduos Classe D                

Tintas e sobras de material de pintura               

Latas e sobras de aditivos desmoldantes               

 Nível de geração  

  

 Baixo 

 

Médio 

 

Alto 
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2.1.4 IMPACTOS DOS RESÍDUOS RCC 

 

Todos os impactos causados durante o ciclo de vida de um resíduo devem ser 

conhecidos para que se alcance uma gestão completa de resíduos. Um dos maiores 

impactos da alta geração de resíduos RCC é devido ao destino que é feito destes nas 

cidades. Geralmente utiliza-se de áreas irregulares para a eliminação, esgotando a 

paisagem natural e o meio ambiente; o destino irregular gera grandes impactos como 

a poluição das fontes de água, drenagem deficiente do solo e assoreamento de 

córregos e rios, entre outros efeitos (MPSP, 2003). 

Oikonomou (2005) aponta que os materiais de construção são muito 

significativos na vida das pessoas, considerando que em 90% das vezes eles estão no 

interior de edifícios ou infraestruturas como rodovias, estradas, pontes, barragens, etc. 

Isso faz com que da construção o responsável por utilizar pelo menos 50% de 

matérias-primas da natureza, o consumo de 40% do total da energia produzida e a 

produção de 50% dos resíduos das cidades. 

2.1.4.1 Quadro de Brasília 
 

A tecnologia tradicional de construção geralmente adotada no Brasil, onde 

grande parte dos processos construtivos são essencialmente manuais e cuja a 

execução se dá no canteiro de obras,  contribui  para o desperdício (Nagalli, 2014). 

Enquanto nos países desenvolvidos a média de resíduos provenientes de novas 

construções está abaixo de 100 kg / m², no Brasil essa proporção é de cerca de 300 kg 

/ m² construídos. Isso significa que esse material corresponde a algo em torno de 50% 

da quantidade em peso dos sólidos recolhidos em centros urbanos com mais de 500 

mil habitantes de diferentes países (SEDU e IBAM, 2001). 

O Distrito Federal (Figura 2.2), planejado para abrigar cerca de 500 mil 

habitantes apresenta 2.570.160 (CODEPLAN, 2013). De acordo com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos Resíduos, RCC é parte do lixo doméstico e em Brasília 

o responsável pela coleta de lixo é o SLU (Serviço de Limpeza Urbana). 
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Figura 2.2– Mapa das áreas do entorno do Distrito Federal (CODEPLAN, 2013) 

 

A geração de RCC na região é em torno de 6.500t/dia, o que representa cerca 

de 70% do total de 9 mil toneladas de resíduo destinado praticamente todo ao Aterro 

Jockey Club de Brasília, também popularmente denominado Lixão da Estrutural, que 

se encontra fora das normas de disposição final de resíduos sólidos urbanos (RSU). 

Apesar de ser qualificado pelo GDF como um “aterro controlado”, não passa de uma 

disposição final de forma totalmente inadequada, visto não contar com 

impermeabilização que previna a contaminação do solo e do lençol freático, com a 

qual deve contar um aterro controlado (BARBOSA, 2014). 

 A primeira instalação pública de coleta/separação de RCC na região do 

Distrito Federal – Brasília tinha previsão de ser inaugurado em Maio de 2014 

Atualmente o RCC é utilizado no aterro Jockey Club como camada de cobertura dos 

resíduos dispostos no local. A coleta seletiva foi recentemente disponibilizada na 



 
 

14 

cidade e o primeiro aterro sanitário também estava previsto para maio de 2014, porém 

isto não ocorreu e o prazo de 2 de agosto de 2014, determinado pela Lei de Resíduos 

sólidos também não foi cumprido.  (SLU, 2014). A intenção é melhorar a separação 

dos resíduos para enviar aos aterros somente materiais não recicláveis e não 

reutilizáveis. Outro responsável pelo gerenciamento de resíduos RCC no Distrito 

Federal é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. No momento as 

regulamentações têm definido o que deve ser feito, porém sem o Plano de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil do DF, não há definições e nortes a serem colocados 

em prática. Essa situação aumenta o impacto ambiental, graças ao destino inadequado 

que tem sido dado aos resíduos. 

2.1.4.2 Quadro de Galway  
 

Em Galway, de acordo com o Plano de resíduos da região Connacht, a 

população na região era de 464.296 em 2002 e a expectativa de crescimento de 

aproximadamente 2,5% por ano (Figura 2.3).  

As instalações de resíduos RCC propostas em operação em 2004 foram cinco 

privados na região, além de vários em pequena escala. A Tabela 2.3 identifica os 

estabelecimentos licenciados na região. 

 

Tabela 2.3 - Estabelecimentos licenciados que aceitam resíduos RCC (RWMPCR, 

2006-2011) 
 

REGIÃO 

  

LICENÇA 

  

Galway Bruscar Bheama Teoranta 

Galway Dean Waste Company 

Mayo McGrath Ind. Waste Ltd 

Roscommon Bergin Waste Disposal 

Sligo 
Waste Disposal (Sligo) 

Ltd 
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Figura 2.3- Mapa da região Connacht (RWMPCR, 2006-2011) 

 

 Os Resíduos RCC gerado na Região em 2004 é estimado em 1.107.735 tons 

como mostra a Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 - Resíduos RCC recuperados em 2004 (RWMPCR, 2006-2011) 

AUTORIDADE 

LOCAL 

  

RECUPERADO COMENTÁRIO COLETATO 

  

G City C 177.075 177.075 

A maioria do resíduo 

reportado é solo e rocha 

natural 

GCC 175.831 136.348 
Maioria do RCC reportado 

como solo e rocha natural 

LCC 108.000 108.000 
Tudo reportado como solo e 

rocha 

MCC 500.000 50.000 

Essa valor foi reportada 

como RCC misto e baseado 

na  permissão de retorno de 

resíduo 

RCC 75.291 75.291 
Todo o RCC foi reportado 

como misto 

SCC 71.538 71.538 
Maioria do RCC reportado 

como solo e rocha natural 

Total 1.107.735 1.068.252 

A maioria dos RCC  e 

recicláveis são reportados 

como resíduo misto de 

construção e demolição 

    -96%   
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As expectativas de tratamento de RCC na região são as melhores. O objetivo é 

alcançar 85% de reciclagem de acordo com o Conselho Nacional de Resíduos de 

Construção e Demolição. 

2.2 ANÁLISE COMPARATIVA DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À 

GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MEDIDAS 

POLÍTICAS NO BRASIL E NA IRLANDA 

 

Para a avaliação das práticas adotadas é necessário, inicialmente, saber o que é 

exigido pela legislação. Este capítulo irá fornecer uma análise comparativa 

cronológica de legislação, políticas e ações no Brasil e na Irlanda. Assumindo que o 

resíduo de construção e demolição antes de possuírem uma denotação específica era 

considerado resíduos sólidos, a legislação de resíduos sólidos também fará parte da 

análise. 

Os regulamentos relacionados à gestão de resíduos de construção e demolição 

(RCC) são utilizados para o controle, monitoramento e fiscalização das exigências 

legais. Isso inclui responsabilidades, limites, restrições e obrigações. A partir do 

momento em que uma legislação institui normas que devem ser seguidas esta se torna 

uma ferramenta de melhoria na gestão de resíduos nas construções. 

 

2.2.1  LEGISLAÇÕES, POLÍTICAS E AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NO BRASIL 

 

No Brasil, as leis relativas aos resíduos levaram algum tempo para ser 

elaboradas. O Ministério do Meio Ambiente fornece uma linha do tempo relatando o 

processo de legalização da gestão de resíduos no Brasil: 

 Em 1991, o projeto de lei 203 foi implementado, previa o armazenamento, 

coleta, tratamento, transporte e eliminação de resíduos de serviços de saúde. 

 Em 1999, o A RESOLUÇÃO CONAMA 259, intitulada “Orientações técnicas 

para a Gestão dos Resíduos Sólidos” foi aprovada pelo plenário do Conselho, mas não 

foi  publicado. 

 Em 2001, a Comissão Especial sobre Política Nacional de Resíduos criou e 

implementou o Comitê Especial para a Política Nacional de Resíduos. O objetivo foi 

o de melhorar a proposta do projeto de lei 203/91 e formular uma proposta global. 
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Com o encerramento da legislatura, a Comissão foi abolida. Legislatura compreende o 

período de quatro anos de execução das atividades do Congresso Nacional brasileiro. 

 Em 2003, o primeiro Congresso Latino-Americano de Catadores propôs a 

formação profissional, treinamento, a eliminação dos lixões e responsabilidade dos 

geradores de resíduos. No mesmo ano, o Programa de Resíduos Sólidos foi criado e 

ocorreu a primeira Conferência do Meio Ambiente. 

 Em 2004, um seminário da CONAMA intitulado "Contribuições para a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos" tentou formular um novo projeto de lei com a 

participação da sociedade. 

 Em 2005, o projeto de lei, "Política Nacional de Resíduos Sólidos" foi 

encaminhado. Após discussões com as organizações pertinentes, foi implementado o 

projeto de lei. Posteriormente, aconteceu a segunda Conferência Nacional do Meio 

Ambiente, que teve como objetivo consolidar a participação da sociedade na 

formulação das políticas ambientais. Um dos temas prioritários foi de resíduos 

sólidos. A nova Comissão Especial da Câmara dos Deputados foi formada. 

 Em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi estabelecida. O projeto 

de lei foi aprovado, sancionado, publicado e instituído, criou o "Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos", o "Comitê Gestor de 

Implementação de Sistemas de Logística Reversa" e o "Programa Pró-Coletor 'por 

razões sociais e inclusão econômica de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis. 

A evolução da política de resíduos sólidos no Brasil tem tido um processo 

lento de incremento. Somente depois de 2010, com o estabelecimento da Lei Nacional 

de Resíduos Sólidos que o país oficialmente reconheceu a importância de uma política 

que respeite o meio ambiente, incorporando também os aspectos social e econômico. 

O Brasil encontra-se no processo de adequação às exigências mundiais em relação à 

disposição final de Resíduos Sólidos em Aterro Sanitário. A Política Nacional de 

Resíduos Sólidos exigia que até 2014 fossem extintos todos os lixões do País, porém 

essa realidade não foi vista na prática. 

O despertar do interesse significou o início do desenvolvimento de 

regulamentos que ainda levou algum tempo para se tornar lei. Para os resíduos RCC o 

Plano Nacional Brasileiro de Resíduos Sólidos (2012) estabeleceu algumas diretrizes 

e estratégias: 



 
 

18 

- Eliminar áreas irregulares de descarte de resíduos RCC ('bota-fora') em 

todo o território nacional. 

- Implementar áreas de transbordo e triagem, reciclagem e reserva adequada 

de resíduos RCC em todo o território nacional. 

- Gerar um inventário de resíduos da construção civil. 

- Aumentar as atividades de reutilização e reciclagem de resíduos RCC em 

empresas públicas e privadas em todo o país. 

- Promover medidas para reduzir a geração de resíduos em projetos de 

construção em todo o país. 

O regulamento focado em RCC é a Resolução CONAMA N° 307 de 05 de 

julho de 2002. Esta estabeleceu as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 

dos resíduos RCC. Esta resolução estabelece que cada cidade do Brasil deva 

desenvolver os seus planos de gestão de resíduos RCC urbanos. Além disso, cada 

município teve um prazo de doze meses a contar da data desta publicação para 

concluir o plano, ou seja, até julho de 2003. Após a publicação dos Planos de Gestão 

de Resíduos RCC Municipal, o cronograma de implementação foi de seis meses, mas 

há cidades que ainda não concluíram o plano até 2014. A falta de infraestrutura em 

muitas cidades, bem como a falta de fiscalização por parte do Estado é a principal 

razão para a não conclusão ou o desenvolvimento dos planos.  

Há ainda outras legislações e regulamentos relacionadas direta ou 

indiretamente aos RCC: 

- Resolução CONAMA nº 448, altera a Resolução CONAMA no 307, de 5 de 

julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. 

- Resolução CONAMA nº 431, altera o art. 3 da resolução CONAMA 307, 

estabelecendo nova classificação para o gesso  

- Resolução CONAMA nº 348, altera a resolução CONAMA 307, incluindo 

amianto na classe de resíduos perigosos. 

- Resolução CONAMA nº 275, estabelece o código de cores para os diferentes 

tipos de resíduos, a ser adotados na identificação de coletores, transportadores, 

bem como nas campanhas informativas sobre coleta seletiva. 

- Resolução CONAMA nº 233, dispõe sobre o tratamento e a destinação de 

resíduos dos serviços de saúde. 
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Além das 5 resoluções citadas acima, que são de âmbito nacional, cada 

munícipio desenvolve suas próprias políticas, contendo assim várias outras lei, 

decretos, normas, entre outros. 

2.2.1.1 Políticas de Gerenciamento de Resíduo em Brasília 
 

Até o momento da conclusão deste trabalho, Brasília não havia completado o 

seu plano de gestão de resíduos sólidos urbanos, mas está vinculada pela lei N ° 

4.704, de 20 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o tratamento e gestão de 

Resíduos RCC e resíduos volumosos que é composta de onze capítulos e os principais 

pontos são: 

- A definição de alguns princípios e diretrizes para a gestão de resíduos RCC; 

- Redução, reutilização, reciclagem e destinação adequada dos resíduos; 

- Responsabilidade para o gerador de resíduos; 

- Responsabilidade para o transportador e receptores; 

- Implementação de rede de infraestrutura para receber e entrega de resíduos; 

- Recuperação de áreas degradadas. 

Também especifica o uso de planos de gestão de RCC integrados, que 

estabeleça as diretrizes, objetivos e programas específicos e ações. Além disso, uma 

gestão integrada consiste em um conjunto de áreas físicas e ações, tais como: 

 Rede de pontos de entrega para pequenos volumes de resíduos de construção e 

resíduos volumosos implementado na contribuição das bacias de resíduos; 

 Serviço de coleta de pequenos volumes de resíduos de construção e resíduos 

volumosos, disponíveis para solicitação dirigida ao ponto de entrega para 

pequenos volumes, e executado por pequenas transportadoras privadas, 

registrados e aprovados nos termos da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993; 

 Rede de áreas para receber grandes volumes (áreas de transbordo e triagem, 

áreas de reciclagem e aterros de resíduos de construção); 

 Ações de informação e educação ambiental dos habitantes do Distrito Federal, 

geradores, transportadores de resíduos e das instituições sociais, tal como 

definido em programas específicos; 

 Ações de controle e fiscalização do conjunto relevante de servidores 

envolvidos, conforme definido pelo programa específico; 
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 Definição do que deve ser incluído no Poder Público e Executivo, que define 

uma técnica responsável pela regulamentação dos planos de construção 

privada; 

 Criação do Comitê Gestor do Plano de Gestão Integrada de Resíduos de 

Construção e Volumosos e suas obrigações; 

 Captação de resíduos definidos como pequeno volume em pontos apropriados 

para resíduos de construção. E o que é definido como resíduos volumosos em 

transbordo e salas de triagem, áreas de reciclagem e aterros de resíduos de 

construção. Além disso, os resíduos devem ser rastreados para a sua 

adequação para reutilização, desmontagem e reciclagem para evitar a sua 

deposição em aterro sanitário; 

 Ações a serem executadas pelo poder Executivo e todos os responsáveis pela 

construção e gestão de resíduos volumosos, bem como as suas obrigações e as 

obrigações dos transportadores. Estes devem ser credenciados e autorizados 

pelo Poder Executivo, e os receptores. 

A lei define inúmeras responsabilidades, o que seria um sucesso se colocado 

em prática, no entanto, como o Plano de Brasília ainda não foi concluído, o setor da 

construção não tem uma direção clara no que diz respeito à gestão dos resíduos. Mas é 

possível encontrar obras de grandes construtores que se preocupam com o meio 

ambiente ou buscam certificações de sustentabilidade. Para isso, eles desenvolvem 

seus próprios planos e os colocam em prática buscando o  sucesso em gerenciar 

totalmente os seus resíduos. 

2.2.2 POLÍTICAS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO NA IRLANDA 

 

A Irlanda faz parte da União Europeia (UE) desde 1973, a UE é uma união 

econômica e política de 28 países localizados na Europa. A Comissão Europeia é a 

entidade responsável pelo desenvolvimento de propostas, a administração, a 

implementação e a execução das políticas da UE.  

Na Irlanda, as leis de gestão resíduos (Waste Management Acts) são as 

políticas nacionais que tratam das responsabilidades do gerador, sistema de gestão, 

planejamento e regulamentos. O principal objetivo dessas leis é fornecer 

gerenciamento de resíduos que respeite o meio ambiente, evitando a poluição durante 
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a exploração, transporte, valorização e eliminação de resíduos da seguinte forma: 

 Lei de Gestão de Resíduos 1996 

Os principais objetivos dessa lei foram: 

 A busca de eficiência do poder público na questão da gestão de resíduos, 

definindo e fixando as regras com o ministro, o EPA (Agência de Proteção 

Ambiental) e autoridades locais. 

 A implementação de medidas destinadas a ampliar e melhorar as ações 

relacionadas com a prevenção e recuperação dos resíduos. 

 Um quadro regulamentar compreensivo para a aplicação de normas 

ambientais mais exigentes. 

 

 Lei de Gestão Resíduos 2001 

O principal objetivo deste ato foi o de fornecer uma base jurídica para a 

elaboração dos planos de gestão de resíduos, a partir daí torna-se uma função do 

executivo para elaborar. Além disso, foi implementado tributação para a deposição 

em aterro, com um limite de 19 euros por tonelada. 

 

  Lei de Proteção do Meio Ambiente 2003 (Protection of the Environment Act 

2003) 

Esta lei prevê alterações na Lei de Gestão de Resíduos de 2001 com planos de 

gestão de resíduos se tornando novamente uma função do executivo incluindo a 

revisão, modificação ou substituição de um plano de gestão de resíduos. 

 

 Lei do meio ambiente 2011   

Devido às metas desafiadoras estabelecidas pela Diretiva de Aterro da UE 

(1999/31/EC), essa lei foi criada com a intenção de evitar o desvio de resíduos dos 

aterros, proporcionando maior flexibilidade na tributação de sacos plásticos e 

impondo aterro. 

Na Irlanda não há regulamentação específica para resíduos RCC no entanto, 

existem documentos políticos e algumas organizações, que delinearam metas e 

objetivos para resíduos de construção. Por exemplo, o Conselho Nacional de resíduo 
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da construção e demolição (NCDWC) é um órgão voluntário da indústria, com o 

principal objetivo de 50% de reciclagem de resíduos RCC até 2003 e 85% até 2013 e 

70% do peso até 2020, excluindo solos e rochas. Essas metas já foram atingidas e para 

isso o NCDWC e a Agência de Proteção Ambiental  publicam relatórios anuais e uma 

série de guias de tais como: 

 Guia para legislação de resíduos RCC; 

 Manual de gestão de resíduos RCC para gerenciadores de canteiros; 

 Guia de boas práticas para a elaboração de planos de gestão de resíduos de 

construção e projetos de demolição. 

 Relatório do progresso para as metas de reciclagem de resíduos, recuperação e 

desvio da UE. 

Alguns fatos que ocorreram ao longo dos anos serviram de suporte para as 

politicas de gerenciamento de resíduos no país, conforme listado: 

1. 1982 – O inicio se deu com o “Litter Act”  

Esta foi a primeira legislação relacionada aos resíduos sólidos, com foco nas 

responsabilidades de saúde pública das autoridades locais. 

2.  1990 – O Resíduo Municipal se tornou responsabilidade do governo 

local 

Neste período o aterro foi utilizado para disposição final de resíduos em geral, 

incluindo os resíduos de RCC. Baixo custo e condições geológicas foram as principais 

razões para esta opção. 

3.  1992 – Marcado pela criação da Agência de Proteção Ambiental 

(EPA) 

 A EPA desenvolveu o programa de controle integrados da poluição (IPC), o 

IPC definiu a origem, recuperação e eliminação de resíduos e destacou a redução da 

produção de resíduos. 

4. 1994 – Melhoria na estratégia de 'Reciclagem para a Irlanda „ 

 Publicado pelo Departamento de Meio Ambiente e Governo Local (DoELG), a 

proposta Nacional de Reciclagem foi aumentar os pontos de coleta de materiais 

recicláveis e os percentuais mínimos de recuperação de 30%. Resíduos de 

embalagens, papel de jornal e de resíduos orgânicos foram o foco da estratégia. No 

entanto nada sobre material de reciclagem de resíduos RCC foi afirmado. Além disso, 

foi implementado o princípio da responsabilidade do produtor. 
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O desenvolvimento de normas modernas para resíduos levou algum tempo na 

Irlanda. Mas ele está se movendo a partir de um modelo em que era utilizado aterro 

para outro em que o foco é uma sociedade de reciclagem e utilização eficiente dos 

recursos, sem a deposição em aterro de resíduos urbanos. A política nacional de 

gestão de resíduos é estabelecida pela Secretaria do Meio Ambiente em "Uma 

oportunidade de recursos sobre a Política de Gestão de Resíduos" (2012). 

 

2.2.2.1 Plano de gerenciamento de resíduo em Galway  
 

O país é dividido em três regiões: Connaught Ulster, Eastern e Southern 

Midland. Os planos de gestão de resíduos são elaborados para cada região e a cidade 

Galway faz parte da Região de Gestão de Resíduos Connacht que é composto por 

mais cinco Autarquias: Galway County, Leitrim, Mayo, Roscommon e Sligo. 

 O Plano de Gerenciamento de Resíduos para a Região Connacht 2006-2011 

tem como política maximizar o reuso e a reciclagem de RCC e apresenta o seguintes 

objetivos: 

 Implementar os requerimentos do planejamento de resíduos RCC da iniciativa 

de NCDWC, incluindo a avaliação dos Planos de Resíduos RCC e o 

monitoramento das atividades no canteiro; 

 Regular a coleta e o gerenciamento de resíduo RCC para alcançar os objetivos 

do Plano (aplicando os Estatutos e Permissões de Coleta como ferramenta); 

 Revisar o controle nas Instalações Permitidas utilizadas para atividades de 

recuperação e garantir que resíduos inadequados não sejam aceitos; 

 Melhorar o registo dos resíduos admitidos nas instalações permitidas; 

 Recuperar e reutilizar materiais sempre que  possível, em preferência ao 

descarte ex. restauração de aterros, projetos de amenização e reintegração de 

pedreiras; 

 Promover e encorajar o desenvolvimento de instalações de resíduos RCC no 

local de pedreiras (ambos, ativo e desativo); 

 Promover e encorajar o desenvolvimento de instalações de resíduos RCC pelo 

setor privado; 

 Garantir que todos os projetos construtivos sejam avaliados pela autoridade de 

planejamento para o uso potencial de agregados reciclados; 
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 Reduzir e/ou eliminar quantidades de resíduos RCC recicláveis outros que 

argilas ou subsolo utilizados na recuperação de terras, e 

 Providenciar para a coleta de pequenas quantidades de resíduos RCC de casas 

em Centros de Reciclagem. 

 O plano também especifica as seguintes opções para a recuperação e 

reciclagem de RCC: 

- Reciclagem no canteiro/Reuso  

 O uso de britadores móveis para esmagar resto de alvenaria e concreto permite 

a reutilização destes materiais em geral como de baixo grau de preenchimento ou 

componente de sub-base para estradas de sítios ou parques de estacionamento, 

reduzindo a quantidade de resíduos e, consequentemente, a necessidade de transporte 

e eliminação. 

- Estações de Transferência / Instalações de Recuperação de Materiais 

 As Estações de Transferência e separam e armazenam resíduos RCC aceitos 

por um tempo antes de enviá-lo para outra finalidade, recuperação ou transporte para 

processamento em instalações autorizadas. O aumento da consciência do setor tem 

refletido na procura cada vez mais dessas instalações para lidar com os RCC. 

- Instalações Autorizadas 

 As Instalações autorizadas são lugares com permissão para descarte de 

resíduos RCC, incluindo apenas pedras, terra e material inerte. Provavelmente, os 

resíduos não autorizados foram depositados nesses locais por corrupção dos 

operadores. A situação foi melhorada com a implementação do Ato de Planejamento. 

- Aterros licenciados  

 Uma boa parte dos resíduos enviados aos aterros da região do Connacht estão 

sendo reutilizados para aterro sanitário em serviços de engenharia e construção. Após 

a implementação do plano em 2001, a disposição de resíduo RCC em aterros diminuiu 

substancialmente. 

Além disso a região tem o objetivo de acabar com a coleta e disposição ilegal. 

O plano buscou alcançar o objetivo de 85% de reciclagem até 2013, determinação da 

política nacional „Changing Our Ways‟/„Mudando os nossos modos‟, colocando em 

prática a hierarquia dos resíduos e o princípio da responsabilidade do produtor. 
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2.3  COMPARAÇÃO DAS DEFINIÇÕES, REGULAMENTAÇÕES E 

OBRIGAÇÕES COM OS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

O Brasil e a Irlanda são dois países enfrentando o mesmo desafio que é o 

gerenciamento de resíduos RCC. Devido a sua elevada produção é necessário que as 

autoridades façam determinações a partir de legislações e políticas e criem 

mecanismos de controle em busca de eliminar as práticas inadequadas, esta é a forma 

mais eficiente de se obter um resultado. Além do mais é relevante ter uma definição 

dos possíveis resíduos gerados no processo construtivo. 

 As definições de resíduos RCC, de forma geral, englobam os mesmos 

materiais. No Brasil a Resolução CONAMA Nº 307 adota a seguinte definição: 

 “  o os provenientes de constru  es  reformas, reparos e 

demoli  es de o ras de constru  o civil  e os resultantes da 

 prepara  o e da escava  o de terrenos  tais como  tijolos  

 locos cer micos  concreto em geral  solos  rochas  metais  

 resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 

 argamassa, gesso, telhas  pavimento asf ltico  vidros  

pl sticos  tu ula  es  fia  o elétrica etc   comumente chamados 

de entulhos de o ras  cali a ou metralha.” 

 

 A Base de Dados Nacional de Resíduos define resíduos RCC na Irlanda como: 

"Todos os resíduos que resulta da construção, atividades de 

renovação e demolição e todos os resíduos mencionados no 

capítulo 17 do Catálogo Europeu de  Resíduos - EWC." Anexo I 

 

 Os regulamentos, além de definir e classificar os RCC, faz exigências sobre os 

geradores, transportadores e receptores destes. Também são dadas instruções sobre 

como/onde descartar esses resíduos reduzindo os danos ao meio ambiente. A Tabela 

2.5 resume os tópicos presentes nos regulamentos: 

-  Brasil 

 Resolução CONAMA 307/2002 

 Lei nº 4.704, 20 de dezembro de 2011    
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- Irlanda 

 Plano de Substituição de Gestão de Resíduos para o Connacht Região 

2006-2011 

Tabela 2.5 - Tópicos incluídos nas Regulamentações 

TÓPICOS PRESENTES NAS 

REGULAMENTAÇÕES DE GERENCIAMENTO 

DE RESÍDUOS RCC 

BRASIL 

 

IRLANDA 

 

CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAL 

Resolução 

CONAMA Nº 

307/2002 

Catálogo Europeu de 

Resíduos (2002). 

CLASSIFICAÇÃO DO GERADOR O volume de resíduos 
Tipo de resíduos, inertes 

ou não inertes 

RESPONSABILIDADES DO GERADOR 

Responsável por toda 

a vida dos resíduos, 

em alguns casos 

elaboração de 

PGRCC 

Elaboração de PGRCC 

de acordo com a área e 

especificações 

construtivas 

RESPONSABILIDADES DO TRANSPORTADOR 

Uso dimensionado, 

sinalizado e 

identificado das 

caçambas, usar os 

dispositivos de 

cobertura de carga 

em caçambas 

estacionárias e a 

apresentação de 

recibos que 

identificam o destino 

correto 

Autorização de recolha 

de resíduos da 

autoridade local 

competente 

RESPONSABILIDADES DO RECEPTOR 

Observar: 

I - sua rede; 

II - a necessidade de 

um licenciamento 

ambiental pelo órgão 

ou autoridade; 

III- a implantação 

preferencial das 

empresas privadas, 

operadores 

licenciados triagem, 

transbordo, 

reciclagem e descarte 

corretamente final 

Separar e armazenar 

temporariamente antes 

de serem submetidos a 

outras atividades de 

recuperação dentro das 

instalações ou o 

transporte para outras 

instalações autorizadas 

para posterior 

processamento 

LOCAIS DE CAPTAÇÃO 
De acordo com o 

volume de RCC 

De acordo com o 

material 
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DISPOSIÇÃO/DESTINO FINAL 

- Os pequenos 

volumes de resíduos 

da construção civil e 

resíduos volumosos, 

quando transportados 

pelo gerador no 

próprio carro ou 

caminhão pequeno 

pode ser destinado 

para o ponto de 

entrega para a rede de 

pequenos volumes. 

- Os grandes volumes 

de resíduos de 

construção e resíduos 

volumosos devem ser 

classificados em 

locais de geração, e, 

em seguida, a 

prioridade destinada 

para as áreas que 

recebem. grandes 

volumes, onde será 

objeto de 

reciclagem e 

descarte adequado 

de rede 

- Aterros licenciados 

- Pedreiras devem 

considerar o uso de 

resíduos RCC 

resultantes de _ inertes, 

que não têm o potencial 

para deslocar agregados 

naturais, para fins de 

reintegração e de 

restauração na local 

pedreira. 
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3. METODOLOGIA 
  

 A metodologia de pesquisa foi a mesma para ambos os países. O trabalho 

iniciou-se com a revisão de literatura através de teses, livros, artigos, leis e normas. O 

método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso, que consistiu de duas visitas ao 

canteiro de obras para rever a implementação da gestão do plano de gestão de RCC 

fornecido pela Companhia. A avaliação foi realizada por meio de registros 

fotográficos. 

 De acordo com a cidade deve-se seguir algumas regras especificas e diretrizes:  

 Brasília 

- Resolução CONAMA n 307/2002, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil.  

- Lei n 3.234 / 2003, institui a Política de Reciclagem de Resíduos Sólidos Gestão de 

Construção e dá outras providências. 

 Galway  

- Manual sobre melhores práticas na elaboração de Projeto de Gestão de Resíduos 

para Construção e Demolição.  

- Plano de gestão de resíduos para a Região Connacht 2006-2011  

 

3.1 REVISÃO CRÍTICA DE MANUAIS E PLANOS  

 

 Na Irlanda estimou-se uma coleta de resíduos de 3.003.691 t em 2010 (EPA, 

2011) e no Brasil 4.576.590t em 2010 (SNIS, 2010). Esses números demonstram uma 

quantidade significativa e logo a necessidade de redução desses valores. Para a 

elaboração do Plano de Gerenciamento de RCC são utilizados guias e manuais que 

fornecem orientações de prevenção, redução, reutilização e reciclagem. 

 Nesse tópico será feita a identificação e descrição das práticas comuns de 

gerenciamento de RCC no Brasil e Irlanda, revendo um manual e um plano de 

gerenciamento de RCC de cada país. A  Tabela 3.1 ilustra os principais itens presentes 

em cada manual. 
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Tabela 3.1– Tópicos incluídos nos manuais (a) Brasil e (a) Irlanda 

(a)  (b) 

BRASIL  IRLANDA 

Fase de Planejamento  Descrição do Projeto 

Caracterização  
Resíduos resultantes incluindo propostas para 

a minimização / reutilização / reciclagem 

Triagem ou separação  Custo estimado de gestão de resíduos 

Embalagem ou armazenamento    Plano de Demolição 

Transporte Interno   
Funções incluindo a formação e as 

responsabilidades de Resíduos RCC 

Reutilização e reciclagem no canteiro de obras  Procedimentos de registro de manutenção 

Remoção de resíduos- transporte externo   Protocolos de auditoria de resíduos. 

Disposição do resíduo  

      

 
3.1.1 ANÁLISE COMPARATIVA DOS MANUAIS BRASILEIRO E 

IRLANDÊS 
 

 

 Para o desenvolvimento de um gerenciamento de RCC apropriado de um 

projeto, algumas práticas são necessárias. A análise comparativa dos Guias/Manuais 

de gerenciamento de RCC adotados no Brasil e na Irlanda (Figura 3.1) se deu através 

da identificação dos principais tópicos presentes em cada guia. No caso do Brasil foi 

utilizado um manual desenvolvido pelo do Conselho Nacional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia do Paraná pois não foi encontrado um da região do Distrito 

Federal. No caso da Irlanda utilizou-se um guia publicado pelo Departamento do 

Meio Ambiente. 

 Vinte tópicos foram identificados envolvendo as exigências principais 

necessárias a redução, reutilização, reciclagem e tratamento adequado de resíduos, 

permitindo a visualização dos pontos chaves que servem de base para a elaboração do 

plano de gerenciamento de RCC. Para notar a importância de cada um, segue uma 

discussão sobre estes.  
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(a) (b) 

Figura 3.1 – Manuais (a) Brasil (b)Irlanda 

 

 Quadro de Regulamentações 

 Presente em ambos manuais, para a elaboração de planos de gerenciamento de 

resíduo RCC, mais do que focar em minimização, é necessário que se atenda a todas 

os requerimentos legais. É importante ter o conhecimento de todas as obrigações 

legais correntes e relacionar isso com as perspectivas do projeto. 

   

 Planejamento 

 Primeiramente, antes de tudo, no planejamento todas as estratégias devem ser 

definidas. Nessa fase ocorre a formulação de provisões a serem incluídas no plano em 

busca do controle do resíduo durante todas as fases do projeto. 

 O foco principal do planejamento é o projeto e todas as atividades associadas a 

ele. Sabe-se que a fase de projeto é responsável por reduções potenciais na geração de 

resíduos. Cerca de um terço do resíduo da construção é supostamente gerado pelas 

decisões de projeto (Osmani and Price, 2007). O interesse de minimização deveria vir 

do cliente, mas isto não é o que ocorre normalmente, por isso o papel fundamental do 

projetista (arquiteto, engenheiro, etc) em implantar essa questão, destacando as 

vantagens ambientais, sociais e financeiras. Desta forma, é possível fazer previsões 

cedo no projeto evitando ou excluindo o surgimento de resíduo não planejado. 
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 Descrição do projeto  

A descrição do projeto é importante para o levantamento da localização do 

canteiro, a acessibilidade, a identificação de áreas licenciadas para o tratamento de 

resíduos ou eliminação. Basicamente, como as duas diretrizes referem, uma pesquisa 

qualitativa é necessária para a gestão de resíduos RCC. 

 

 Custo estimado de Gestão de Resíduos RCC 

 O custo envolvido em gerenciamento de resíduo de acordo com Gottsche 

(2012) é apresentado na Figura 3.2: 

 

 

Figura 3.2 – Custo envolvido no gerenciamento de resíduo (Gottsche, 2012) 

 

 O custo de gestão de resíduos pode ser um aumento para o orçamento final de 

um projeto, especialmente quando não há planejamento ou levantamento preliminar 

destes custos. As diretrizes brasileiras não mencionam a estimativa de custo, mas isso 

não significa que este é um tema de menor importância. Um estudo mostrou que 

"baixo incentivo financeiro" e "aumento das despesas gerais" são considerados como 

as principais dificuldades na implementação (Tam, 2007). Para mudar isso é 

necessário identificar todos os custos associados e tentar compensar este valor através 

da minimização, reutilização, reciclagem e devolução de materiais ao fornecedor. 

 

 Caracterização / resíduos provenientes 

Este tópico presente em ambas as orientações indica a relevância da 

caracterização dos resíduos, que deve ser realizada juntamente a escolha das 

tecnologias e processos construtivos na fase de projeto. Nesta etapa, que ocorre antes 

Custo de aquisição de 
materiais entregues 

desperdiçado. 

Custo de 
armazenamento de 

resíduos, transporte, 
tratamento e 
disposição. 

Perda por não vender 
resíduos que podem 

ser reciclados ou 
reutilizados 

Tempo ocupado por 
triagem, manuseio e 
gestão de resíduos 

Embalagem incorreta ou o 
enchimento excessivo dos 
containers faz com que o 
resíduo seja duplamente 

manipulado (WRAP,2012) 
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do início da obra, os resíduos são em geral estimados, baseando-se em modelos 

prognósticos, indicadores ou experiências anteriores. Após o início da obra é possível 

fazer essa caracterização e quantificação a partir de medições e fazer registros em 

planilhas. A identificação e quantificação dos resíduos RCC é essencial para definição 

do tamanho dos recipientes, quantidade, frequência da coleta a melhor forma de 

transporte interno e externo e a destinação (Nagalli, 2014).  

 

 Triagem /Segregação 

Esta prática aparece em ambos os manuais é muito importante porque vai 

ajudar a manter a limpeza da obra, evitando materiais e ferramentas espalhadas ao 

redor do canteiro de obras, que gera a contaminação entre os resíduos, 

desorganização, aumento das chances de acidentes de trabalho, bem como aumento de 

desperdício de materiais e ferramentas. (Lima e Lima, 2012).  

 

 Embalagem/Acondicionamento Inicial  

 O acondicionamento inicial não aparece no guia irlandês, mas é muito 

importante por ser o primeiro ponto de coleta dos resíduos gerados no canteiro, assim, 

as localizações das lixeiras são fundamentais para a organização, limpeza e triagem de 

resíduos. Lembrando também que deve haver identificação para os diferentes tipos de 

resíduos. 

 

 Embalagem/Acondicionamento Final 

O acondicionamento final é de grande valor pois nesse estágio o resíduo deve 

estar separado de forma adequada, pronto para o transporte a sua destinação definida 

no plano. Essa organização evita perda de material e facilita o transporte. 

 

 Transporte Interno 

O transporte interno compreende o transporte do acondicionamento inicial 

para o acondicionamento final. Este também não se encontra no guia irlandês mas 

deve ser feito pelos colaboradores da obra, com o auxílio de máquinas quando 

necessário e equipamentos de proteção individual. 

 

 Transporte Externo 

O transporte externo compreende o transporte do canteiro para a destinação 
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dada ao resíduo. Sendo incluso em ambos os guias e com requerimentos similares, 

nota-se a importância da contratação de empresas licenciadas para isso. 

 

 Reuso/Reciclagem no canteiro 

A reutilização e a reciclagem quando ocorrem no canteiro de obra, minimizam 

a necessidade de adquirir novos materiais, além dos gastos com o transporte e 

destinação, reduzindo gastos e impactos ambientais. Gao et al. (2001) verificou que 

que o consumo de energia para a produção de novos materiais de construção através 

da utilização de materiais reciclados pode ser mais baixo do que a utilização de novos 

materiais e que a poupança de energia pela reutilização de componentes pode ser 

ainda maior do que através da reciclagem de materiais de construção. Porém, de uma 

forma geral essa ainda é uma proposta que não é aplicada. 

 Reuso/Reciclagem fora do canteiro 

Os materiais para reutilização ou reciclagem fora do local em ambos os países 

exigem que as empresas receptoras sejam licenciadas. Se separados e transportados 

adequadamente para as instalações licenciadas, há grandes oportunidades para 

reinserção desses materiais na cadeia construtiva. 

 

 Disposição Final 

Os requisitos de disposição final são semelhantes em ambos os países. É 

necessário enviar os Resíduos RCC para estabelecimentos licenciados e manter os 

documentos assegurando esse fato. 

 

 Atribuição de responsabilidades 

 A atribuição de responsabilidades é importante para a aplicação real dos 

planos de gestão de RCC no canteiro. No Brasil, as responsabilidades são 

compartilhadas com os gerentes da construção,  no irlandês recomenda-se o mesmo,  

que haja um gestor de resíduos. Estas pessoas são responsáveis por colocar em prática 

tudo o que está incluído no plano, verificar este e também propor alterações, quando 

necessário. 

 

 Manutenção do registro de dados 

A manutenção de registros é extremamente necessária para o monitoramento 
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dos resíduos. Deve incluir registro dos resíduos gerados, movimento e tratamento. 

Isso traz a oportunidade de identificar sucessos ou fracassos no plano de gestão de 

resíduos RCC, permitindo corrigir falhas e tomar providências em busca de 

melhorias. (Best Practice Guidelines on the Preparation of Waste Management Plans 

for Construction & Demolition Projects, 2006). 

 Auditoria de Resíduos 

Auditoria de resíduos é o estudo das práticas de gestão de resíduos RCC. 

Incluindo uma verificação das quantidades e tipos de resíduos resultantes, com foco 

na identificação de más práticas e permitindo o controle de todas as atividades 

relacionadas com o lixo. 

 

 Calendário de Implementação 

Este é o cronograma para implantação do plano de a gestão de resíduos RCC, 

o benefício disso é que todas as atividades são programadas e agendadas, diminuindo 

as perdas relacionadas à aplicação tardia ou nenhuma, do que está predeterminado no 

plano. 

 

 Plano de demolição  

O plano de demolição deve ser incluído quando existe uma estrutura para ser 

demolidas. Isto é usado para garantir que a sequência de operações e desmontagem 

estão corretas. (Best Practice Guidelines on the Preparation of Waste Management 

Plans for Construction & Demolition Projects, 2006). 

 

 Treinamento e responsabilidades 

O treinamento é uma maneira de manter todos informados e capazes de tratar 

os resíduos de acordo com os requisitos do plano. Todas as pessoas que geram 

resíduos no canteiro têm a responsabilidade de dar destinação correta a estes.  

 

 Interação com outras entidades 

A relação com outras entidades como universidades ou órgãos do governo é 

interessante, a fim de ser uma oportunidade para compartilhar experiências e obter 

conselhos e ajuda dos outros (Best Practice Guidelines on the Preparation of Waste 

Management Plans for Construction & Demolition Projects, 2006). 
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3.1.2 ANÁLISE COMPARATIVA DE PLANOS IMPLEMENTADOS 

 

Para a observação da aplicabilidade dos planos no Brasil e Irlanda, verificou-

se quais dos 20 tópicos do item anterior são abordados nos planos dos 

empreendimentos em estudo (Figura 3.3) . 

 

  

(a) (b) 

Figura 3.3– Planos (a) Projeto Brasil (b) Projeto Irlanda 

Com isso mais tópicos foram identificados e ao unir as duas comparações com 

as pesquisas realizadas durante o estudo foi possível chegar a um check list ou manual 

de melhores práticas para a elaboração de plano de gerenciamento de RCC. 

3.2 ESTUDO DE CASO 

A internacionalização universitária permite o estudo e a correlação de dados 

de países no mundo inteiro. Um estudo realizado em dois países diferentes sobre o 

mesmo assunto permite  troca de experiências e a visão do tema sem uma limitação 

“territorial, cultural, econômica ou social”, pois cada local do mundo possui uma 

percepção e por mais que essas sejam próximas, sempre haverá algo a acrescentar. 

 Sendo assim por estar em um intercâmbio na Irlanda, o país foi escolhido para 

fins de comparação com o Brasil (Figura 3.4).   
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(a) (b) 

Figura 3.4 – (a)Brasília/Brazil (b)Galway/Irlanda 

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS 
 
 

Em Brasília o empreendimento de um Centro Médico Inteligente, consiste em 

um edifício localizado no endereço SGAS 613/614 – lote 99 – L2 Sul, na Asa Sul 

(Figuras 3.5 a e b). O Centro Médico de aproximadamente 25.558,03 m² de área 

construída prevê no PGRCC a geração de 3.833,7t em 711 dias previstos para a 

execução.  A estrutura é composta por paredes externas em alvenaria com blocos de 

concreto e argamassa, internamente as paredes serão em drywall e a laje construída de 

forma mista, agregando técnicas de laje maciça com viga de borda e laje nervurada. O 

projeto é composto de consultórios, sala de convenções, refeitório para funcionários, 

praça de convivência entre outros. O uso do solo é dividido em residencial e 

comercial no bairro, e existe um parque ao lado do empreendimento. 
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(a) 

 

 

 

 

 
(b) 

Figura 3.5 - (a)  Projeção do Centro Médico Inteligente  (b) Localização Centro 

Médico (Fonte: Google map) 

 

Em Galway o canteiro de obras da Escola Primária e Community College, 

consiste em dois edifícios localizados em Doughiska Co. Galway (Figura 3.6 a e b). A 

Escola Primária terá aproximadamente 2.300 m²  de área bruta para acomodarem 

novo 450 alunos do ensino básico e o Community College terá aproximadamente 

6.000m² de área bruta para acomodar 650 alunos do ensino pós-primário. Um total de 

8300m² de área construída com previsão de 448 dias para execução. A estrutura é 

composta por paredes de alvenaria e lajes de concreto pré-moldado com aço estrutural 

armação de telhado. A acomodação é composta por alojamento geral de ensino, salas 

de aula especializadas, áreas auxiliares, quadras de esportes, estacionamento, serviços 
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de engenharia e local para todos os trabalhos de desenvolvimento associadas. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.6 – (a) Projeção Escola Primária e Escola Secundária (b) Localização Escola 

(Fonte: Neil Warner) 
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3.3 – CHECK LIST DAS MELHORES PRÁTICAS PARA A 

ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO E CIVIL 

 

Os check-list são ferramentas utilizadas na gestão de resíduos, sua 

aplicabilidade se baseia na checagem dos pontos relevantes para a busca por 

resultados positivos e desenvolvimento do trabalho, capaz de identificar as 

conformidades e inconformidades apresentadas de acordo com as normativas legais 

específicas. A elaboração de planos de sucesso exige atenção em muitos detalhes. O 

uso de diretrizes é essencial para o desenvolvimento de estratégias nas fases de 

concepção e construção. O objetivo é desenvolver uma ferramenta que oriente e 

facilite a elaboração de planos de gestão de resíduos RCC . 
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4. ANALISES E RESULTADOS 
 

4.1 ANÁLISE CRONOLÓGICA DAS AÇÕES POLÍTICAS E 

LEGISLAÇÕES 

 

A análise resultou em diferença considerável na escala de tempo para o 

desenvolvimento de regulações de resíduos sólidos e RCC nos países em estudo. O 

Brasil e a Irlanda são dois países em busca de melhorar a gestão de resíduos, mas com 

maneiras diferentes e, especialmente, momentos diferentes. O Brasil está em 

desenvolvimento e apresenta uma série de leis e definições, mas está faltando à ação 

das autoridades, o movimento para colocar em prática o que é definido e proposto 

pelos regulamentos. A Irlanda é um país desenvolvido, onde as metas são definidas e 

o objetivo é atingir estas. 

Na Irlanda, a Lei "Litter" foi aprovada em 1982, mas a legislação realmente 

começou em 1996 com a Lei de Gestão de Resíduos, enquanto no Brasil o projeto de 

lei surgiu em 1991 e o estabelecimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos foi 

em 2010. Assim, para os regulamentos de Resíduos Sólidos a diferença cronológica 

entre os dois países é de cerca de 10 anos.  

Para o RCC essa diferença diminui. No Brasil, a Resolução CONAMA N ° 

307 introduziu a necessidade de formular planos em julho de 2002. Na Irlanda, o 

resíduo RCC foi mencionado pela primeira vez na política "Changing Our Ways" ou 

"Mudando Nossos Caminhos” (1998) e anteriormente em Relatórios Nacionais de 

resíduos no ano realizados pela EPA, Agência de Proteção Ambiental. Isso significa 

cerca de 4 anos de diferença entre os dois países para regulamentos de resíduos RCC.  

Nos dois países os resíduos de construção civil estão presentes na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Com relação aos RCC, no Brasil alguns estados 

possuem leis de âmbito local e a nível nacional têm-se as Resoluções CONAMA que 

apesar de não terem aspecto formal como lei, tem sua aplicabilidade no sentido 

material, ou seja, possuem força de lei. Na Irlanda, não há uma legislação 

especificamente para RCC, porém há inúmeras políticas, regulamentações e metas. 
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 4.2 ORIGENS DO RCC E IMPACTOS CAUSADOS 

 

Na região do Distrito Federal, onde se localiza Brasília, com uma população 

de 2.570.160 habitantes e uma produção de aproximadamente 6500 t/dia significando 

uma geração de mais 2 milhões toneladas por ano de RCC, em 2014. Na região do 

Connacht onde se localiza Galway, com uma população de 503.083 habitantes, a 

geração de resíduos foi cerca de 400 mil de toneladas em 2010. 

A Tabela 4.1 expressa a quantidade média de resíduo RCC gerado em 

toneladas por pessoa em cada região. 

 

Tabela 4.1– Quantidade resultante de resíduos RCC gerado por pessoa por ano  

PAÍS 
ÁREA 

(KM
2
) 

RCC 

COLETADO 
(T/ KM

2) 

DF  5.799,99 2.372.500 409 

CONNACH

T  

17.713,18 402.437 23 

 

Sabendo que na região Connacht maior parte da população é rural, a análise 

foi feita por unidade de área. E obteve-se o que esperava, uma geração de resíduo por 

km
2
 elevada no Distrito Federal. Também sabe-se que em Brasília, de acordo com o 

SLU, cerca de 25% de 6 mil toneladas de resíduo RCC são depositados 

inapropriadamente fora do aterro (Lugar Certo, 2011), sendo assim o valor obtido 

ainda não expressa o valor de resíduo RCC realmente gerado na região do Distrito 

Federal.  

O gerenciamento de resíduo em Brasília está na infância com o primeiro 

estabelecimento de triagem pública, que ainda não está operando e algumas 

associações, ONG‟s e cooperativas. Em Galway há pelo menos cinco 

estabelecimentos licenciados privados para a destinação de resíduo RCC e o 

gerenciamento já é bem estabelecido na região. Logo os impactos dos resíduos RCC 

podem ser considerados elevados em Brasília comparado com Galway devido à 

destinação que é dada de forma ilegal ou inapropriada por práticas clandestinas e falta 

de um aterro sanitário. 
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4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DOS MANUAIS 

 

A identificação dos 20 tópicos permitiu a obtenção dos pontos principais que 

devem estar presentes nos planos de gerenciamento de RCC e as semelhanças e 

diferenças como ilustra a Tabela 4.2 e Dos 20 tópicos envolvendo os manuais 

estudados, 12 estavam presentes em ambos e 8 não estavam presentes em um ou 

outro, em porcentagem 75% foi discutido no guia do Brasil e 85% no guia da Irlanda. 

Ambos iniciaram com a introdução das políticas e legislações a serem consideradas, 

em seguida o guia do Brasil, com foco no canteiro, incluiu o que deve ser feito e 

como deve ser feito, enquanto que o guia da Irlanda, incluiu o que deve ser feito 

porém com foco maior no projeto. 

 

4.4 ANÁLISE COMPARATIVA DE PLANOS IMPLEMENTADOS 

 

Para a observação da aplicabilidade dos planos foi feito um levantamento dos 

tópicos presentes em cada PGRCC (Tabela 4.3). Verificou-se quais dos 20 tópicos do 

item anterior são abordados em cada um deles. Através da comparação, percebe-se 

uma grande semelhança entre o escopo dos planos nos dois países, basicamente, os 

pontos abrangidos e os não abrangidos são os mesmos, exceto pelo tópico 7 e o tópico 

20. O que significa que 70% dos 20 tópicos estão incluídos em ambos, e se retirar o 

plano de demolição já que os projetos incluem somente construção, esse valor sobe 

para 74%. Além disso permitiram a identificação de novos tópicos a serem incluídos 

no guia de melhores práticas. 

O projeto do Brasil apresentou um plano com todas as fases do gerenciamento 

bem detalhadas enquanto que o plano do projeto da Irlanda apresentou metas e citou 

todas as fases, porém nem todas foram detalhadas.  
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Tabela 4.2 – Comparação dos Guias/Manuais 

DIFERENÇAS E SIMILARIDADES DOS GUIAS E MANUAIS 

PAÍS BRASIL IRLANDA 

Tópicos principais relacionados ao gerenciamento 

 

NÃO 

 

NÃO 

1 QUADRO DE REGULAMENTAÇÕES X X 

2 PLANEJAMENTO X X 

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO X X 

4 
CUSTO ESTIMADO DO GERENCIAMENTO DE 

RCC  
X 

5 CARACTERIZAÇÃO/ RESÍDUO GERADO X X 

6 TRIAGEM/SEPARAÇÃO X X 

7 EMBALAGEM INICIAL X 
 

8 EMBALAGEM FINAL X X 

9 TRANSPORTE INTERNO X 
 

10 TRANSPORTE EXTERNO X X 

11 REUSO/RECICLAGEM NO CANTEIRO X X 

12 REUSO/RECICLAGEM FORA DO CANTEIRO X X 

13 DISPIÇÃO FINAL X X 

14 ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES X X 

15 MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE DADOS 
 

X 

16 AUDITORIA DE RESÍDUOS/DESPERDÍCIOS  
 

X 

17 CALENDÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO X 
 

18 PLANO DE DEMOLIÇÃO 
 

X 

19 TREINAMENTO E RESPONSABILIDADES X X 

20 INTERAÇÃO COM OUTRAS INTITUIÇÕES 
 

X 

TOTAL 15 17 
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Tabela 4.3 – Comparação dos Planos 

DIFERENÇAS E SIMILARIDADES DOS GUIAS E MANUAIS 

PAÍS BRASIL IRLANDA 

Tópicos principais relacionados ao gerenciamento 

SIM principais relacionados ao gerenciamento 

SIM principais relacionados ao gerenciamento 

NÃO principais relacionados ao gerenciamento 

1 QUADRO DE REGULAMENTAÇÕES X X 

2 PLANEJAMENTO X X 

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO X X 

4 CUSTO ESTIMADO DO 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUO RCC 

 

  

5 CARACTERIZAÇÃO/ RESÍDUO GERADO X X 

6 TRIAGEM/SEPARAÇÃO X X 

7 EMBALAGEM INICIAL X 
 

8 EMBALAGEM FINAL X X 

9 TRANSPORTE INTERNO 
  

10 TRANSPORTE EXTERNO X X 

11 REUSO/RECICLAGEM NO CANTEIRO 
  

12 REUSO/RECICLAGEM FORA DO CANTEIRO X X 

13 DISPIÇÃO FINAL X X 

14 ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES X X 

15 MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE DADOS X X 

16 AUDITORIA DE RESÍDUOS/DESPERDÍCIOS  X X 

17 CALENDÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO 
  

18 PLANO DE DEMOLIÇÃO 
  

19 TREINAMENTO E RESPONSABILIDADES X X 

20 INTERAÇÃO COM OUTRAS INTITUIÇÕES 
 

X 

TOTAL 14 14 
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4.5 ESTUDO DE CASO 

A análise foi realizada através de fotos tiradas no canteiro durante as visitas. A 

Figura 4.1 mostra o canteiro visitado em Brasília e a Figura 4.2 o canteiro visitado em 

Galway. 

 

  

(a) (b) 

 

Figura 4.1 – (a) e (b) Projeção Centro Médico 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.2 – (a) Projeção da Escola Primária (b) Projeção da Escola Secundária 

 

4.5.1 CARACTERIZAÇÃO 

 

Em ambas as obras foram identificados e quantificados os resíduos gerados 

em todas as fases da obra. Na Tabela 4.4 é apresentado um levantamento dos tipos de 

resíduos gerados e sua classificação de acordo com a resolução do CONAMA nº 

307/2002 e o capítulo 17 do Catálogo EWC. 
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Tabela 4.4 – Caracterização do resíduo gerado nas obras do Centro Médico e da 

Escola 

RESÍDUO 
CLASSIFICAÇÃO 

EWC 

CLASSIFICAÇÃO 

RESOLUÇÃO 

CONAMA 

CENTRO 

MÉDICO 
ESCOLA 

Aço 17 04 05 B X X 

Alumínio 17 04 02 B X X 

Arame 17 04 11 B X X 

Argamassa 10 13 11 A X X 

Material Isolante 17 06 ? X X 

Cabo de aço 17 04 11 B X X 

Concreto 17 01 01 A X X 

Cabo de cobre 17 04 11 B X X 

Gesso 17 08 02 B X X 

Placas de gesso 17 03 02 B X X 

Compensado de 

madeira 

20 01 38 B X X 

Material 

Orgânico 

16 03 06 D X X 

Óleo Diesel , 

graxa, 

lubrificante 

13 02 

D  X 

Papel e papelão  20 01 01 B X X 

Peças em 

fibrocimento 

10 13 11 D X X 

Solo e rochas 17 05 04 A X X 

Pilhas e baterias 20 01 34 D X X 

Tinta a base de 

água ou solvente 

 17 09 02* 

 

D X X 

Vidro 17 02 02 B  X 

Telha, bloco ou 

tijolo cerâmico 

17 01 03 A X  

PVC 17 02 03 B X X 

Prego 17 04 07 B X X 

Plástico 17 02 03 B X X 

 

 Os principais resíduos encontrados foram: madeira, plástico, metal e os 

provenientes de alvenaria como argamassas, concreto. Os dados quantitativos da 

escola estão completos pois a obra foi concluída, enquanto os dados do centro médico 

estão incompletos pois a obra tem previsão para entrega em Maio de 2015. Porém isso 

não afeta o resultado pois foi obtido uma média de produção de resíduos mensal a 

partir dos dados fornecidos, que permite uma previsão do resíduo total gerado ao final 

(Tabela 4.5).  
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Tabela 4.5 – Resíduo gerado nas obras por mês (a) Brasil e (b) Irlanda 

 

  

 

Sabendo que para obtenção da certificação AQUA o centro médico deve 

reciclar 80% do resíduo gerado, e a escola ter reciclado em torno de 90% obteve-se os 

quantitativos de resíduo reciclado e resíduo descartado, total e por m2 ( Tabela 4.6). 

Tabela 4.6 – Resíduo total final, reciclado e descartado 

  CENTRO MÉDICO ESCOLA 

AREA CONSTRUIDA (m
2
) 25.558,03 8.300 

RESÍDUO TOTAL FINAL (t) 16.770,61 317,63 

Resíduo gerado por área (t/m
2
) 0,656 0,038 

RESÍDUO RECICLADO (t) 13416,491 285,9 

Resíduo reciclado por m2 (t/m
2
) 0,525 0,034 

RESÍDUO DESCARTADO(t) 3.354,12 31,7 

Resíduo descartado por m2 (t/m
2
) 0,131 0,004 

  

 Resultando em uma taxa de descarte de 131 kg/m
2 

 na obra de Brasília e 4 

kg/m
2 

 na obra de Galway.  

Centro Médico 
 

Escola 

Mês Toneladas 
 

Mês Toneladas 

jan/14 697,19 

 
dez/12 13,60 

fev/14 257,4 

 
jan/13 6,09 

mar/14 381,41 
 

fev/13 3,36 

abr/14 282,97 

 
mar/13 11,47 

mai/14 366,03 

 
abr/13 7,49 

jun/14 269,75 

 
mai/13 31,56 

jul/14 1431,93 

 
jun/13 2,84 

ago/14 869,02 

 
jul/13 51,08 

set/14 2283,08 

 
ago/13 21,42 

out/14 890,06 

 
set/13 44,54 

nov/14 297,06 

 
out/13 5,62 

dez/14 465,55 

 
nov/13 19,62 

TOTAL 8491,45 
 

dez/13 19,80 

MÉDIA 707,62 
 

jan/14 42,22 

 
(a) 

 
fev/14 21,76 

   
mar/14 15,18 

   
TOTAL 317,63 

   
MÉDIA 19,85 

   (b) 
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4.5.2 TRIAGEM/SEPARAÇÃO 

 

No centro médico apenas os materiais que se misturam no momento do 

transporte, por exemplo plástico e papel que ficam no mesmo container, são separados 

posteriormente.  O restante como madeira, metal e resíduos perigosos, se encontram 

em containers separados. Sendo que os resíduos perigosos são custeados para a 

incineração, sendo cobrado um valor por quilograma.  

Na escola haviam três divisórias: madeira e metal,  que foram separados no 

canteiro e uma “mixed skip” que é um container de resíduos gerais, que são 

encaminhados para a separação em uma Instalação Permitida. Sendo separados fora 

do canteiro pela empresa contratada. A Figura 4.3 ilustra formas de triagem/separação 

no canteiro visitado. 

 

Centro Médico/Brasil Escola/Irlanda 
Metal 

  

Madeira 
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Plástico/Papel e etc. 

 

 

 

 

 

 (a) (b) 
Figura 4.3 – Formas de triagem/separação nos canteiros visitados 

 

Alguns materiais classificados foram devolvidos ao fornecedor, outros foram 

reutilizados ou enviados para instalações autorizadas (Figura 4.4 e 4.5).  

Centro Médico/Brasil Escola/Irlanda 

 

 

 

 

      
(a) (b) 

Figura 4.4– Material para retornar ao fornecedor (a) Brasília (b) Galway 

 

A triagem em ambos ocorreu em sua maioria no próprio canteiro de obras, de 

forma manual pelos colaboradores da obra, com a utilização de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI‟s) específico para tal finalidade. Os resíduos foram 

organizados de forma a facilitar o transporte para área de armazenamento. Essa tarefa 

foi realizada de maneira contínua, para que não houvesse acúmulo de material e o 

ambiente de trabalho se mantivesse limpo e organizado, quanto maior era a frequência 

e menor a área de limpeza, mais eficiente e eficaz era o resultado final, com redução 

de desperdício de materiais, ferramentas de trabalho e qualidade na segurança do 

trabalho.  
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Centro Médico/Brasil Escola/Irlanda 
Retirada dos pregos da madeiras  

       

Madeiras de reuso  

 

Sistema de limpeza de pincel onde a 

água é totalmente reutilizada no 

mesmo processo 

 

Pallets e madeira 

    

Cercas e barreiras  

 

Blocos de concreto separados para 

reutilização 

 

Tubos e manilhas sem a 

organização devida porém 

separados para reuso 



 
 

51 

 

Lava rodas com reutilização da água   

  

 

Lava rodas com reutilização da 

água   

 

(a) (b) 

Figura 4.5 – Material para reutilização (a) Brasília (b) Galway 

 

4.5.3 ACONDICIONAMENTO/ESTOQUE 

 

O acondicionamento refere-se ao recipiente que contém um resíduo; já o 

armazenamento é o local em que esse recipiente permanece durante algum tempo até 

ser encaminhado ao seu destino (Nagalli, 2014). Nas duas obras foram observados 

tanto o acondicionamento quanto o armazenamento que foi chamado também de 

estoque pelo fato de terem sido observadas as áreas de estoque de materiais que em 

casos de desorganização também podem vir a gerar resíduos.  

O acondicionamento inicial na construção da escola não estava disponível em 

todas as partições e o acondicionamento final estava disponível de acordo com o tipo 

de resíduos e do seu destino. Haviam baias para metal, madeira e resíduos mistos, 

alguns materiais também foram separados para voltar para o fornecedor ou para ser 

reutilizado.  
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No centro médico o acondicionamento inicial estava presente em praticamente 

todas as partições e as equipes levam consigo sacos para depositarem seus resíduos, o 

acondicionamento final é feito de acordo com a classe do resíduo.  

A Figura 4.6 ilustra boas e más práticas encontradas nos dois países. 

Centro Médico/Brasil Escola/Irlanda 

- Plástico, Papel e Substância 

infectante 

 

- Lixeiras dos escritórios 

 

- Sacos para retirada de resíduo 

de gesso 

 

- Lava bicas - Cuidado para 

evitar a contaminação do solo 

(área de lavagem de concreto) 

- Carpintaria 

 

       

       

  

 

 

- Recipientes diversos 

 

- Lixeira Improvisada 

 

- Cuidado para evitar a 

contaminação do solo (área de 

lavagem de concreto) 
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(a) (b) 

Figura 4.6 – Acondicionamento (a) Brasília (b) Galway 

Além do acondicionamento inicial e final dos resíduos, os materiais devem ser 

estocados ou armazenados de forma adequada para evitar a perdas, em ambas as obras 

foram identificados material estocado adequadamente e inadequadamente, sendo que 

o estoque inadequado foi exceção (Figura 4.7).  

 

Centro Médico/Brasil Escola/Irlanda 
Salas /Materiais com avisos e 

responsáveis 

  

  
A área de armazenamento com 

avisos 

 

Salas sem avisos  

ou responsáveis 

 
A área de armazenamento perto 

da área do lixo sem partições 
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Estoque inadequado de ladrilho 

causando perda de material 

  
Estoque adequado de materiais 

 
 

 

Estoque inadequado de ladrilho 

causando perda de material 

 
Estoque adequado de materiais 

 

(a) (b) 

Figura 4.7 – Estoque de materiais  (a) Brasília (b) Galway 

 

A identificação dos locais, lixeiras, containers ou pontos de coletas ocorreram 

também nos dois canteiros em praticamente todos esses. Algumas exceções 

demonstraram a propensão para acúmulo de resíduos aleatoriamente por falta de 

placas ou organização ( Figura 4.8). 

 

Centro Médico/Brasil Escola/Irlanda 
Falta de organização para a 

disposição de resíduos em 

alguns pontos do canteiro 

Falta de organização para a 

disposição de resíduos em alguns 

pontos do canteiro 
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Aviso/Placa no local adequado 

  

Cuidado com resíduos 

perigosos 

 

Lixeiras coleta seletiva 

 

Aviso/Placa no local adequado 

 

Aviso/Placa fora do o local 

adequado 

 

Containers de madeira, metal e 

resíduo misto 
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(a) (b) 

Figura 4.8– Estoque de resíduos  (a) Brasília (b) Galway 

 

4.5.4 TRANSPORTE 
 

O transporte dos RCC em ambos é feito por caminhões (Figura 4.9) usados 

por empresas licenciadas contratadas. Isso acontece quando os containers são 

completamente cheios para reduzir o número de viagens, custos de combustível, 

emissões de carbono e todos os impactos envolvidos em sistemas de transporte. 

Por questão de controle de qualidade no processo, quando algum resíduo é 

removido do canteiro registra-se os dados do transportador e da destinação, sendo que 

ambos devem assinar o manifesto do resíduo e este fica arquivado nos documentos da 

administração da obra (Figura 4.10). 

 

Centro Médico/Brasil Escola/Irlanda 

  
 

(a) (b) 

Figura 4.9 – Transporte  (a) Brasília (b) Galway 
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4.5.5 DESTINAÇÃO 
 

Em Brasília, a destinação dada aos materiais dessa construção busca atingir 

80% de reciclagem, reutilização ou incineração e somente 20% de descarte para que 

se conquiste o selo de sustentabilidade AQUA. A destinação adequada segue o que 

indica a resolução CONAMA (Tabela 4.7) para cada classe de resíduo.  

 

Tabela 4.7 – Destinação dos resíduos gerados no centro médico de acordo com a sua 

classe na resolução CONAMA 

TIPO DE RESÍDUOS DESTINAÇÃO 

CLASSE A  Metalcap (metal)  

Areal Bela Vista (concreto) 

CLASSE B Rio Campos (papel e plástico e pvc)  

Ecopetro (gesso)  

Terra Viva (madeira) 

CLASSE C, D Não aplicou-se a logística reversa, pois as 

empresas que trabalham ainda não conseguem 

receber os resíduos de volta. Os Epi‟s e 

sacarias são incinerados (Belfort) 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 4.10– (a) e (c) Modelo de Manifesto do resíduo e arquivamento feito pela 

empresa no Brasil (b) Modelo Manifesto de Resíduo Irlanda 

 
 

 Em Galway, a destinação dada aos materiais ocorreu de acordo com o tipo de 

material, incluindo: (Tabela 4.8) 

- Instalações/Usinas de reciclagem 

- Instalações permitidas 

- Aterro Permitido 

- Retornar ao fornecedor 
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Tabela 4.8 – Destinação dos resíduos gerados na escola de acordo com o tipo de 

material (Fonte: Community College ConstructionWaste Management Plan, 2012) 

 

 

4.6 – CHECK LIST DAS MELHORES PRÁTICAS PARA A 

ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO E CIVIL 

 

4.6.1 CHECK LIST  

 

Para obter a melhor prática algumas etapas foram seguidas. Em primeiro 

lugar, a análise de um guia/manual de diretrizes para a elaboração de planos de cada 

país foi feita, resultando na identificação dos principais temas que abrangem a gestão 

de resíduos RCC. Em seguida, planos que já foram colocados ou que estão em prática 

no Brasil e na Irlanda foram analisados através da aplicação dos tópicos encontrados 

inicialmente. Isso permitiu a identificação de novos tópicos e a canalização do que 

deve ser a melhor prática (Tabela 4.9). 

4.6.2 SUGESTÕES DE BOAS PRÁTICAS NO CANTEIRO DE OBRA 
 

- Primeiramente fazer o planejamento do canteiro de obra, com um estudo 

logístico do layout a ser aplicado, incluindo estudo dos recursos humanos, 

recursos materiais e mobilidade. 

- Designar uma equipe para o gerenciamento de resíduos no canteiro 

Tipo de resíduo/contrato Empresa 
Número de permissão 

para coleta do RCC 
Nº de licença da 

Instalação Permitida 

Resíduos gerais 
 Walsh 

Waste Ltd 

  WCP-MO-08-

0584-01 

 WR/99-1 

Resíduos perigosos 
 N/A  N/A  N/A 

Resíduos de excavação 
 Statcroft   WCP-MO-09-

067-01  

 COR.G.09-

0004-01 

Recicláveis/ 

Resíduo misto  

Papel 
 Walsh 

Waste Ltd 

  WCP-MO-08-

0584-01 

 WR/99-1 

Plastic

o 

 Walsh 

Waste Ltd 

  WCP-MO-08-

0584-01 

 WR/99-1 

Madeir

a 

 Walsh 

Waste Ltd 

  WCP-MO-08-

0584-01 

 WR/99-1 

Metal 
 Walsh 

Waste Ltd 

  WCP-MO-08-

0584-01 

 WR/99-1 

Misto 
 Walsh 

Waste Ltd 

  WCP-MO-08-

0584-01 

 WR/99-1 
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- Fazer treinamentos ambientais e o máximo possível de palestras para a 

conscientização dos trabalhadores do canteiro.  

- Estimular a participação dos trabalhadores no desenvolvimento de práticas 

favoráveis a minimização na geração de resíduos no canteiro. 

- Em caso de escavação buscar balancear corte versus aterro, se não estocar 

o solo escavado, vender ou doar. 

- Identificação de cada tipo de resíduo por uma cor para facilitar a 

separação. 

- Disponibilizar lixeiras intermediárias de acordo com o layout do canteiro e 

fase da obra. 

- Disponibilizar sacos de lixo de fácil mobilidade para todas as equipes 

atuantes no canteiro, separados também por cor para diferenciar o tipo de 

resíduo. 

- Utilizar tábua de madeira no chão junto a parede a fim de facilitar a coleta 

de argamassa excedente (Nagalli, 2014) 

- Reutilizar tábuas, sarrafos e escoras de madeira, retirando pregos e 

armazenando em local adequado coberto. 

- Reutilizar metais o máximo possível e ao não haver mais possibilidade de 

reaproveitamento, enviar para o fornecedor para o reprocessamento ou 

reciclagem destes. 

- Designar uma área para alocação das baias ou containers do 

acondicionamento final, de fácil acesso para o transporte externo. 

- Designar equipe para transportar o resíduo do acondicionamento inicial 

para o acondicionamento final 

- Monitorar o acondicionamento final, avaliando os  resíduos depositados 

em containers inadequados e identificando as equipes responsáveis. O tipo 

do resíduo disposto de forma inadequada facilita o rastreamento. 

- Deixar um recipiente para resíduos gerais próximo aos que são passíveis 

de separação para evitar a mistura por falta de local para disposição 

adequada. 

- Seguir o conceito de terminalidade, onde uma atividade só segue após a 

anterior ser finalizada por completo incluindo a organização e limpeza do 

local. 
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- Preencher o Manifesto do Resíduo toda vez que algum resíduo for retirado 

do canteiro informando data, quantidade, tipo de resíduo, transportador e 

destinação, com assinatura das três partes envolvidas, o despachante, o 

transportador e o receptor. 

 

Tabela 4.9 - Check-list das melhores práticas 

TÓPICOS PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO RCC SIM NÃO 

1 QUADRO DE REGULAMENTAÇÕES   

☐ Regulações atuais  

☐ Requisitos/Exigências atuais 

 

 

 

 

 

 

2 PLANEJAMENTO 
  

☐ Organização do Canteiro  

☐ Caracterização do resíduo 

☐ Triagem/Separação 

☐ Reuso/Reciclagem  

☐ Acondicionamento/Embalagem 

☐ Transporte 

☐ Destinação Final 

 

 

 

 

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 
  

☐ Identificação do cliente/contratante 

☐ Locação do projeto e mapa 

☐ Sistema construtivo adotado  

☐ Dimensões/Áreas 

☐ Calendário Físico  

 

 

 

3 ESTIMATIVA DE CUSTOS   

 3.1 DISPOSIÇÃO DE MATERIAIS 

 ☐ Aterro 

☐ Retorno ao fornecedor 

☐ Usinas de reciclagem 

☐ Reuso 

 3.2 GERENCIAMENTO DE RCC 
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☐ Perda de material – usar indicadores 

☐ Lixeiras e Containers 

☐ Transporte 

☐ Disposição 

 
4 CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO GERADO 

  
☐ Aço/ metal 

☐ Concreto 

☐ Blocos de concreto 

☐ Madeira 

☐ Isolante 

☐ Tubos 

☐ Solo 

☐ Perigosos- se aplicável 

☐ Embalagens, plástico e papelão 

☐ Outros 

 5 TRIAGEM/SEPARAÇÃO 
  

☐ Coleta seletiva  

☐ Identificação de lixeiras e containers/ placas 

 

 

6 EMBALAGEM/ACONDICIONAMENTO 
  

6.1 ACONDICIONAMENTO INICIAL  

☐ Locação de lixeiras/ Layout – mapa do canteiro 

☐ Variação de coletores 

6.2 ACONDICIONAMENTO FINAL  

☐ Locação de containers/ Layout 

☐ Variação de coletores 

7 TRANSPORTE 
  

7.1 TRANSPORTE INTERNO 
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☐ Carrinho de mão 

☐ Bobcat  

☐ Lixeiras com rodinhas 

☐ Calhas de resíduos verticais  

☐ Outros 

 7.2 TRANSPORTE EXTERNO 

☐ Caminhão/ Caçamba  

☐ Licença para o transporte – permissão para a coleta de resíduos e para o 

transporte  

8 REUSO/RECICLAGEM 
  

8.1 DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS 

☐ Resíduo Inerte – triturar no canteiro 

8.2 FORA DO CANTEIRO DE OBRAS 

☐Instalações/Usinas de reciclagem  

☐ Estoque para uso em outra ocasião- solo e rochas  

 9 DISPOSIÇÃO FINAL 
  

☐ Instalações licenciadas 

☐ Aterros permitidos 

 

 

10 ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
  

☐ Gerente de Resíduos - oficial de Meio Ambiente, saúde e segurança 

☐ "Campeão" de gestão de resíduos  

 11 MANUTENÇÃO  DE REGISTRO DE DADOS 
  

☐ Detalhes de resíduos resultantes, movimento e tratamento (nome do projeto de 

origem, material a ser transportado, quantidade de material, data de movimentação 

de material, nome do transportador, destino do material, proposta de uso) 

☐ Nota de transferência de resíduos 

☐ Resumo do pedido do empreiteiro gestão de resíduos 

12 AUDITORIA DE RESÍDUOS 
  

☐ Destaque dos problemas  no canteiro e nos containers 

☐ Ações corretivas/ sugestões para melhorias 
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13 PLANO DE DEMOLIÇÃO   

☐ Auditoria pré-demolição  

☐ Sequencia de atividades 

☐ Quantidade de resíduo 

 
14 TREINAMENTOS E RESPONSABILIDADES   

☐ Calendário de educação e treinamento – conversas “caixa de ferramentas”, 

seminários, foco dos grupos. 

☐ Instruções para o seguimento do plano  

15 INTERAÇÃO  COM OUTRAS ENTIDADES   

☐ Consultoria  

☐ Universidades/Entidades públicas parceiras 

☐ Autoridade – planejamento  

 

 

 

 

 

TOTAL 

  PORCENTAGEM (%)   
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5. CONCLUSÃO 

 

O foco principal do projeto foi comparar o gerenciamento de resíduo de 

construção civil brasileiro e irlandês em busca das melhores práticas de cada país para 

o desenvolvimento de um “Manual de Melhores Práticas” de planos de gerenciamento 

de RCC, resultando em um check-list, que pode ser aplicado nas diversas obras, tanto 

na fase de planejamento, quando no decorrer de sua execução. 

Para alcançar as melhores práticas, certas metas contribuíram particularmente 

para o resultado obtido: 

 

1. Uma análise cronológica das regulamentações dos RCC. 

2. A origem e os impactos causados pelos RCC 

3. Uma comparação entre guias e planos de gerenciamento de resíduos . 

4. Um estudo de caso refletindo as práticas adotadas em cada país. 

 

Há uma diferença na escala do tempo do surgimento das regulamentações de 

resíduos sólidos e resíduos da construção civil do Brasil e da Irlanda, todavia as 

práticas de Gestão de RCC apresentam basicamente a mesma ideia, a utilização de 

planos de gerenciamento de resíduos e inclusive com o escopo similar.  

No Brasil principalmente, com relação às legislações e regulamentações há 

muita coisa no papel, que deve deixar de ser proposição e se tornar realidade. Em 

resumo, com relação à aplicabilidade das leis, a teoria existe no Brasil e a prática na 

Irlanda. O Brasil está em uma fase de desenvolvimento e implementação dos planos 

de gestão de resíduos, enquanto a Irlanda tem os planos bem definidos, aplicados e 

revisados. 

Com o estudo dos manuais e planos foi possível notar a importância de iniciar 

o gerenciamento de resíduo RCC com a elaboração do PGRCC na fase de projeto e 

incluir o máximo de detalhes possíveis a fim de prevenir a geração de resíduos na fase 

executiva. 

O estudo de caso refletiu bastante similaridade nas práticas de gerenciamento 

de RCC adotadas nos canteiros do Brasil e o da Irlanda, inclusive as boas e as ruins. 

Demonstrando que as dificuldades enfrentadas na implementação dos planos muitas 

vezes são as mesmas. As cinco etapas principais permitiram uma avaliação mais 
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direcionada de cada obra. 

Caracterização – ambas fizeram o levantamento da quantidade de resíduos 

gerados através do preenchimento de Manifestos de Resíduos. Brasília obteve 

uma taxa de descarte 33 vezes maior que a de Galway. 

Triagem/Separação – as duas realizaram a separação dos resíduos recicláveis, 

reutilizáveis e em Brasília também é separado o resíduo considerado perigoso.  

Acondicionamento/Estoque – foram identificadas boas e más práticas nos 

canteiros, mas as boas práticas prevaleceram, por exemplo, disponibilidade 

dos recipientes, local onde o resíduo fica armazenado e suas sinalizações. 

Transporte – controlado nos dois empreendimento, feito por empresas 

licenciadas e também registrado no Manifesto dos Resíduos. 

Destinação – controlada em ambos de acordo com as exigências locais. 

Foi notado também a importância de consultoria externa e o reflexo das 

decisões tomadas na fase de projeto no resíduo gerado. A empresa do canteiro de 

obras do Brasil utiliza-se de linhas de montagem, centrais de pré-fabricação, 

abastecimento just in time, reboco projetado e afirma aumentar a produtividade em 

duas vezes e reduzir os resíduos em dez vezes. Na Irlanda utiliza-se o conceito de 

“Lean Conctruction” -Construção Enxuta, onde a estrutura em geral é pré-moldada ou 

pré-fabricada, otimizando a produção e todos as fases de produção são otimizadas, 

diminuindo a geração de resíduos e o desperdício gerado no canteiro nessas fases. 

Mesmo seguindo muito boas práticas, e sendo um empreendimento de referência para 

outras obras, o Brasil ainda gera uma quantidade de resíduo significativamente mais 

alta do que a gerada na Irlanda, isso provavelmente, deve-se aos modelos adotados, 

podendo esses valores serem maiores na prática real, pois nem todas as obras buscas 

“selos de qualidade” e a legislação não é cobrada. 

As práticas de Gerenciamento de RCC foram ótimas em ambas as 

construtoras, no caso da construtora Irlandesa sabe-se que é uma prática mais comum 

no país por conta da aplicabilidade da lei. Já no caso do Brasil não pode-se dizer o 

mesmo pois a construtora brasileira acompanhada nesse trabalho pode ser considerada 

exceção, ou em busca de cumprir com o seu papel ambiental e social ou seguir uma 

tendência de mercado que é a obtenção de certificação de sustentabilidade, o que 

infelizmente, acredita-se que não reflete o restante das construtoras do país.  

Em busca de reduzir os impactos causados pela indústria da construção civil, 
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alguns pontos-chave foram identificados para contribuir com a elaboração de PGRCC 

e também com construtores que não possuem um PGRCC para que possam checar as 

práticas a serem adotadas no canteiro de obras, o resultado foi o “Manual de Melhores 

Práticas” que inclui uma lista completa dos tópicos que devem ser incluídos no plano 

de gerenciamento RCC, em forma de check-list.  

É importante ressaltar que para um alto desempenho na gestão de resíduos 

todas essas ações devem ser planejadas desde a concepção do projeto, combinado 

com as técnicas construtivas e as especificações dos materiais construtivos. Por fim o 

previsto no PGRCC deve ser implementado e avaliado através de auditorias para 

garantir bons resultados e buscar sempre melhorias no gerenciamento. Lembrando 

que as práticas comuns nem sempre são as melhores práticas e devem ser avaliadas 

com sabedoria. 

 

SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

- Estudar outras empresas com relação ao gerenciamento dos RCC; 

- Aplicar o questionário sugerido no Anexo III em várias empresas, em busca de 

fazer um levantamento de um número representativo de empresas que fazem o 

gerenciamento do RCC;  

- Investigar o porquê da tecnologia utilizada no Brasil gerar essa elevada taxa de 

resíduo. 

- A criação de políticas públicas voltadas à gestão de RCC 

- Normas e procedimentos no sentido de minimizar o desperdício e a disposição 

de RCC 

- Banco de dados % de desperdício dos sistemas construtivos “tradicionais”  

- Estudar a aplicabilidade e cobrança da legislação e normas brasileiras e seus 

benefícios; 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

PESQUISA SOBRE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

NOME   

EMAIL   

TELEFONE   

EMPRESA   

***O Fornecimento dos dados pessoais não é obrigatório e não serão publicados no resultado da 
pesquisa*** 

MARQUE X OU RESPONDA O QUE SE PEDE 

 1 - Sua posição com relação a construção civil 

Engenheiro projetista   

Engenheiro de obra   

Diretor de construtora   

Gerente de obra   

Trabalha em obra   

Cliente (comprador)   

2 - O que você acha da Gestão de Resíduos RCC? 

Necessário   

Desnecessário   

Outros   

 

3 – Quais procedimentos legais você conhece sobre RCC? Quais sua empresa segue? 

Lei  

Resolução  

 Outros  

4 - Quais as ações são tomadas em sua obra para gerenciar os resíduos? 

Levantamento do tipo de resíduo    

Separação   

Reciclagem   

Reutilização   

Controle do transporte   

Controle da destinação   

4 - Você pagaria pela gestão adequada do RCC? 

SIM   

NÃO   

DEPENDE   

                  De quê?   

4 - Quem você contrataria para gerenciar o RCC da sua obra? 

Uma pessoa com nível médio   

Uma pessoa com nível superior   
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Uma pessoa especializada   

Uma empresa especializada   

Não contrataria   

8- A falta de fiscalização é o motivo para não se seguir a legislação? 

SIM   

NÃO   

Quais são os motivos?   

 

 


