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RESUMO 
 
Este estudo tem como objetivo verificar a aplicação da Política Pública Municipal de 
São José dos Campos, SP, ao gerenciamento de resíduos sólidos de construções 
civis e demolições de reforma, em atendimento à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS, 2010). Para tanto, apresenta-se uma breve análise do que hoje se 
denomina crise socioambiental urbana brasileira e suas especificidades. Entende-se 
que a construção física e material do espaço urbano e suas transformações 
alicerçam-se de forma direta com as atividades da indústria da construção civil. Com 
o redirecionamento das discussões ambientais, iniciadas na década de 1970, para o 
desenvolvimento e organização dos espaços urbanos, surgiu a expressão cidade 
sustentável. Com esse direcionamento, este estudo tem como objeto de análise o 
processo de produção de resíduos da construção civil desde a primeira etapa de 
qualquer tipo de construção: o canteiro de obras. O estudo traz a classificação dada 
ao pequeno e ao grande gerador desse tipo de resíduo, o transporte e destino dos 
resíduos, e analisa as distintas classificações estabelecidas pela Resolução Conama 
nº 307/2002. Verifica, também, em fontes oficiais como a Prefeitura de São José dos 
Campos e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o manejo dos resíduos 
provenientes das atividades de construção. Após o conhecimento das 
especificidades do Município, em relação à reciclagem dos resíduos, analisa outras 
cidades da região metropolitana, São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e 
Pindamonhangaba, situadas no mesmo Estado de São Paulo, a fim de comparar as 
Políticas Públicas Municipais sob a luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A 
comparação pretende verificar se o modelo adotado por São José dos Campos 
contribui de alguma maneira com a preservação ambiental, ou, ao menos, se 
minimiza possíveis impactos ambientais. Conclui-se que o Município avança frente a 
outros por possuir usina de beneficiamento de resíduos de construção, que 
possibilita que o material sob a forma de matéria-prima, após o processo de 
reciclagem, seja aplicado no mesmo setor. Cabe apontar que os esforços para 
atender a Política Nacional não estão sendo suficientes. Percebe-se a 
vulnerabilidade na extensão da cidade, com o despejo irregular de resíduos em vias 
públicas, em terrenos baldios, e em áreas de preservação permanente, e a 
inexistência de fiscalização para fazer cumprir a Lei, o que causa danos ao meio 
ambiente e à paisagem urbanística da cidade. 
 
Palavras-chave: Planejamento. Gestão. Políticas Públicas. Resíduos da Construção 
Civil. Reciclagem. 

 



 

Civil Construction Wastes in São José dos Campos City (SP) and 
Environmental Public Policies 

 
 

ABSTRACT 
 
The aim of this dissertation is to examine the application of the Municipal Public 
Policy in São José dos Campos city, located at the state of São Paulo, regarding 
solid waste management of civil constructions and demolitions in accordance with 
the Solid Waste National Policy, in Portuguese Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS, 2010). This research therefore begins with a brief analysis of what is 
known as the Brazilian urban socio-environmental crisis and its specificities. It is 
known that the physical and material construction of urban spaces, as well as their 
modification, underpins the civil construction activities. The expression ‘sustainable 
cities’ emerged in the 1970’s when environmental issues were brought up to the 
development and organization of urban spaces. As a result of the environmental 
issues redirection, this research analyses the process of civil construction waste 
production from the very first stage of construction, that is, the building site. It was 
taken into account the classification given to the small and big generator, 
transportation and final destination of waste. The distinctive classification of the 
wastes was established by the Conama Resolution 307/2002. The handling of waste 
from construction activities was checked through researches based upon official 
sources, i.e. São José dos Campos City Hall and Municipal Secretary of the 
Environment. Learning about the specificities of the city’s recycling of these wastes, 
other cities such as São José dos Campos, Taubaté, Jacareí and 
Pindamonhangaba, all located in the state of São Paulo, were analyzed as well. The 
goal of examining these cities is to compare their Municipal Public Policies in light of 
the national policy of solid wastes, and therefore to verify whether the model used in 
São José dos Campos city promotes environmental preservation or, at least, 
decreases environmental degradation. It can be seen that São José dos Campos is 
ahead of other cities because it has a waste power plant. The plant enables the 
application of the material after the recycling process, under the raw material form, to 
the same sector. The city’s endeavor to abide by the National Policy has not been 
sufficient. The identification of vulnerabilities can be seen in the city by the dump of 
irregular wastes on public thoroughfares, wastelands and permanent preservation 
areas. Inspections to enforce compliance with environmental laws are non-existent in 
the city and therefore the lack of monitoring contributes to environmental damage 
and to the city urban landscape.  
 
Key words: Planning. Management. Public Policies. Civil Construction Wastes. 
Recycling   
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1 INTRODUÇÃO 
 

A preocupação com o ambiente direciona-se, inicialmente, ao 

desenvolvimento econômico pautado na exploração predatória dos recursos 

ambientais, que hoje se volta ao modo de vida urbano. O conceito de 

desenvolvimento sustentável, que emergiu na década de 1970, mais 

especificamente na Comissão Brundtland em Estocolmo (1972), baseia-se em um 

tripé que norteia a busca entre o que é socialmente desejável; economicamente 

viável; e ecologicamente sustentável.  

O conceito de sustentabilidade, no que se refere ao desenvolvimento das 

cidades, apresenta-se, sobretudo, na busca por legitimidade e conformidade com os 

princípios da Agenda 21, resultante da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento 

e Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. 

O desafio da sustentabilidade se aloca, principalmente, a partir da década de 

1990, em contextos específicos das diversas agendas locais e setoriais. Em outras 

palavras, algumas políticas públicas começaram a impor condições ambientais mais 

severas e específicas a inúmeras atividades econômicas, ou ainda, como afirma 

Acselrad (1997, p. 1): “verifica-se um investimento na correção de rumos, no 

esverdeamento dos projetos, na readequação dos processos decisórios”. 

A partir da década de 1990, algumas instituições internacionais começaram a 

associar a concessão de financiamentos de projetos aos resultados de avaliações 

ambientais (SILVA, 2003). Ao direcionar essa análise para o Brasil, é relevante 

considerar que a questão ambiental é uma das problemáticas que se alia às 

especificidades do intenso processo de urbanização, que provocou o agravamento 

da exclusão social, segregação, e violência nos centros urbanos. 

Mais do que isso, as problemáticas urbanas se materializam nas periferias 

carentes de serviços e equipamentos urbanos essenciais; em favelas e invasões 

que se multiplicam; no adensamento urbano; e na verticalização sem precedentes, 

que se propaga nas médias e grandes cidades, com frequência; na poluição de 

águas e do solo, dentre outros diversos e negativos aspectos. 

No que se refere à legislação brasileira, é relevante destacar que a Lei nº 

10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 
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182 e 183 da Constituição Federal de 1988, apresentava em suas diretrizes gerais a 

garantia do direito a cidades sustentáveis (BRASIL, 2001). 

Outras políticas nacionais representativas, sob esse escopo, são o Plano 

Nacional sobre Mudança do Clima, PNMC (2008); a Política Nacional de Mudanças 

Climáticas (Lei nº 12.187 de 29/12/2009)1

O Brasil apresenta “um arcabouço jurídico-institucional decisivo para o 

desenvolvimento sustentável do País”, e “as ações estaduais e municipais tornam-se 

essenciais para o sucesso das políticas nacionais” (BRASIL, 2012, p. 14). 

; o Fundo Nacional sobre Mudança do 

Clima (Lei nº 12.014, de 09/12/2009); a Lei Federal de Saneamento Básico (Lei nº 

11.445/2007), além da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela 

Lei nº 12.305/10 e regulamentada pelo Decreto nº 7.404/10. (BRASIL, 2012). 

Vale frisar, contudo, que essa busca pelo desenvolvimento sustentável é visto 

por alguns pesquisadores do espaço urbano como “um conjunto de estratégias de 

implementação da metáfora cidade-empresa”, que projetam na ‘cidade sustentável’ 

alguns dos supostos atributos de atratividade de investimentos, no contexto da 

competição global (ACSELRAD, 1997, p. 2). 

Por outro lado, faz-se necessário considerar que na atualidade o modo de 

vida urbano-industrial, entendido como a materialização espacial da modernidade 

capitalista, embora apresentando especificidades locais, disseminou-se por boa 

parte do Globo. 

No modo de vida urbano-industrial, cada vez mais, os hábitos de consumo 

são padronizados, homogeneizados nas mais diferentes esferas de consumo, 

influenciando desde a escolha de alimentos até o estilo de viver e morar. Nesse 

processo, o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, surge como um desafio 

para as áreas urbanas como um todo. 

Indiferente ao fato de a construção social estar por detrás do conceito de 

sustentabilidade, e se mais uma vez importam-se parâmetros que nem sempre 

condizem com a realidade e diversidade brasileira, a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, de 2010, estabelece a gestão integrada como obrigatoriedade para todo o 

território nacional.  

                                                           
1 A Política Nacional de Mudanças Climáticas (Lei nº 12.187 de 29/12/2009)1 que estabelece metas 
voluntárias de redução de emissões de gases de efeito estufa – GEE (entre 36,1% e 38,9% até 2020) 
(BRASIL, 2012). 
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Em relação aos resíduos de construção civil e demolições, a gestão está sob 

a mesma legislação, mas relaciona-se, de maneira intensa, ao universo da 

construção civil e à boa parte da infraestrutura urbana das cidades. 

Nesse contexto, esse estudo tem a intenção de analisar o gerenciamento de 

resíduos sólidos da construção civil e demolição de reforma em São José dos 

Campos, SP, em atendimento à Política Nacional (PNRS)2

O município, objeto de estudo, tem uma Lei municipal que trata 

especificamente dos resíduos das construções, assim como as atribuições do 

pequeno e do grande gerador de resíduos, na tentativa de praticar a preservação 

ambiental. Esse assunto requer maior atenção pela necessidade conjuntural de 

promover a reciclagem e reutilização dos recursos.  

. 

Para o município de São José dos Campos, é fundamental considerar sua 

característica física: o fato de localizar-se entre a Serra do Mar e a da Serra da 

Mantiqueira por si só constitui um desafio.  

É importante investigar se as ações praticadas no Município contribuem para 

a preservação ambiental, com o descarte correto do RCC, reciclagem e reutilização 

dos resíduos gerados nas atividades de construção civil. 

A intenção de analisar outros municípios permite maior amplitude das 

medidas adotadas e ações praticadas em São José dos Campos (SP), frente ao que 

se pratica em outros municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte: Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba, SP. 

 

1.1 Objetivos do Estudo 
 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

Descrever os efeitos das medidas adotadas pelo município de São José dos 

Campos, SP, no gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil e demolição 

de reformas, em atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. 

 

 

                                                           
2Art. 1o A Política Nacional de Resíduos Sólidos dispõe sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 
gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 
público e aos instrumentos econômicos aplicáveis (BRASIL, 2010) 
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1.1.2 Objetivos Específicos 
 

O estudo tem como objetivos específicos, os seguintes itens: 

• identificar os procedimentos de recolhimento e tratamento dado aos 

resíduos gerados pela construção civil no município de São José dos 

Campos e os possíveis impactos que podem ocasionar ao meio ambiente; 

• comparar o gerenciamento dos resíduos das construções de duas 

municipalidades com São José dos Campos, a fim de correlacionar os 

modelos praticados. 

 

1.2 Justificativa do Estudo 
 

A correta destinação dos resíduos requer estudos de viabilidade e 

aplicabilidade, uma vez que a poluição pode ter ligação com o descarte irregular de 

resíduos que, em grande parte, são gerados no ambiente urbano. Em relação à 

geração dos resíduos sólidos urbanos, segundo Martins e Murari (2013), é possível 

afirmar que se trata, 
de um fenômeno cotidiano, diário, inevitável, ocasionando danos e 
degradando o meio ambiente. O Brasil, em 2009, segundo a Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(ABRELPE), gerou mais de 57 milhões de toneladas de resíduos, 7,7% a 
mais em relação ao ano anterior, sendo que as capitais e as cidades com 
mais de 500 mil habitantes produziram cerca de 23 milhões de toneladas de 
resíduos (MARTINS; MURARI, 2013, p. 2). 
 

Com a expansão da construção civil e de demolições para reforma de 

construção, houve maior acúmulo de resíduos provenientes dessas atividades. Os 

resíduos das construções civis e das construções e demolições (RCC/RCD) têm 

levado o poder público a estabelecer políticas que orientem a manutenção, menor 

geração, transporte e destino final desses resíduos.  

Isso ocorreu em um momento em que a reciclagem é difundida e defendida 

por diversos setores econômicos, por gerar renda e garantir a aplicação de 

materiais, que, processados, podem retornar à indústria da construção civil como 

matéria-prima. A Criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) inclui os 

resíduos das construções e demolições, tornando compromisso público a criação de 

mecanismos que estabeleçam o gerenciamento das atividades para a reciclagem 

desses materiais. 
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Conforme Martins e Murari (2013), 
um dos aspectos positivos da Lei foi o estabelecimento de diretrizes 
nacionais centradas nos princípios da preservação e precaução, 
extremamente amparados pelo Princípio do Desenvolvimento Sustentável 
que, na prática, propõe padrões sustentáveis de produção e consumo 
atrelados à lógica da não geração, redução, reutilização e reciclagem, além 
da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos [...] (MARTINS; 
MURARI, 2013, p. 3). 
 

A promulgação da PNRS está em consonância com a Resolução Conama,   

nº 307, de 2002, que estabelece e confere responsabilidades com a proposta de 

implantação de planos para o gerenciamento integrado municipal, criando 

procedimentos referentes ao manejo dos resíduos, bem como as atribuições de 

cada gerador. 

Dados oficiais de órgãos competentes, como o Sindicato das Construtoras do 

Estado de São Paulo, confirmam que, nos últimos anos, houve aumento significativo 

no número de unidades construídas. O que se pode concluir é que há um provável 

aumento de RCC/RCD frente ao aumento das construções. 

Para analisar a aplicação de política pública orientada aos resíduos da 

construção e demolição, objeto deste estudo, optou-se por avaliar sua aplicação no 

município de São José dos Campos, localizado no Estado de São Paulo. 

O município é referenciado em diversas fontes de pesquisa tais como: Ribeiro 

e Lima (2000); Castro, Souza e Altobeli (2009) por práticas eficientes de manejo dos 

resíduos sólidos urbanos, mas não foi identificado nenhum trabalho específico 

referente ao gerenciamento dos resíduos da construção civil. 

Esse fato gerou o questionamento: como são tratados esses resíduos no 

Município? Há programas municipais direcionados para essa questão?  A partir 

dessa premissa, iniciou-se esta pesquisa, inicialmente, voltada para as legislações 

que tratavam ou tratam do tema: a resolução Conama 307/2002 e a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (2010), ambas citadas anteriormente, e que serão 

exploradas com maior amplitude no decorrer deste estudo. 

Para o desenvolvimento dessa análise, averiguou-se a Política Pública 

vigente, referente aos resíduos das construções, bem como as práticas aplicadas na 

municipalidade. Foram pesquisadas as formas de recolhimento, transporte e triagem 

dos resíduos antes da reciclagem, além da atuação pública, por meio das ações 

para atender o pequeno e grande gerador desses resíduos. 
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A intenção é verificar se o município de São José dos Campos tem condições 

de atender a PNRS (2010), que passará a cobrar maiores providências dos 

municípios, frente a todos os resíduos produzidos, a partir do ano de 2014. Este 

estudo, porém, está direcionado ao gerenciamento dos resíduos das construções 

civis e demolições de reforma. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 
 

Para desenvolver este estudo foram estruturadas seis seções. 

A primeira traz a introdução, com os objetivos, a justificativa, o problema e a 

organização do trabalho.   

A segunda seção apresenta-se a revisão de literatura, que fornece o 

embasamento teórico necessário para a elaboração desta dissertação. Essa seção 

aborda a crise socioambiental urbana no Brasil, aliando questões sociais e 

ambientais, como a produção de resíduos sólidos urbanos e as legislações vigentes 

que abarcam sua gestão e tratamento.  

Aborda, também, a indústria da construção civil, entendendo-a como o cerne 

das atividades geradoras desses resíduos, portanto há a caracterização de suas 

práticas, como, por exemplo, as atividades no canteiro de obras.  Destacam-se, 

nesse contexto, as legislações vigentes a respeito dos resíduos das construções e 

os possíveis danos que podem causar ao meio ambiente.  

A terceira seção descreve a metodologia adotada neste estudo. A pesquisa 

bibliográfica, documental e o estudo de caso.  

A quarta seção, resultados, caracteriza a construção civil no município de São 

José dos Campos, SP, destacando o crescimento do setor nos últimos anos e a 

consequente geração de resíduos provenientes dessa expansão. Apresentam-se 

ainda as formas de recolhimento, triagem, destino e tratamento dos resíduos 

provenientes da construção civil. Ilustra essa seção um fluxograma que explica as 

dimensões do pequeno e grande gerador de resíduos, as responsabilidades dos 

geradores e o destino dado aos resíduos conforme sua classificação. 

Na quinta seção, discussão, há uma análise comparativa entre quatro 

municípios distintos da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte: São 

José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba. A ideia foi criar 
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parâmetros de comparação entre os modelos praticados, o gerenciamento dos 

resíduos de construção civil, em atendimento a política nacional de resíduos sólidos, 

para constarem deduções capazes de conduzir o leitor naturalmente, às conclusões. 

A sexta seção, por fim, traz as considerações finais, apresentando os 

principais resultados da pesquisa, que buscam responder ao problema, atendendo 

aos objetivos propostos. 



24 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 A crise urbana socioambiental: o caso brasileiro 
 

A crise urbana contemporânea do Brasil apresenta-se conectada com duas 

questões provenientes da segunda metade do século XIX, a saber, a privatização da 

terra, oriunda da Lei de Terras de 1850, e a emergência do trabalho livre, oficializado 

pela Lei Áurea de 1888. São esses antecedentes que marcaram “o processo de 

urbanização [brasileira] com as raízes da sociedade colonial, embora ele ocorra em 

pleno século XX” (MARICATO, 2008, p.17). 

Há um consenso entre diferentes pesquisadores, como Maricato (1997) e 

Oliveira (1982), que o binômio industrial-urbano brasileiro inicia-se na década de 

1930. 

O crescimento da indústria redefine o caráter da urbanização, das relações 

estabelecidas entre campo e cidade, dada a amplitude da divisão social do trabalho. 

Portanto, “[...] a urbanização na sociedade e na economia brasileira é um fenômeno 

que se deflagra apenas a partir da industrialização” (OLIVEIRA, 1982, p. 38). 

Esse crescimento é acometido de mudanças e geração de excedentes. O 

processo industrial, principalmente a partir de 1950, gerou altas taxas de 

urbanização, conforme Tabela 1, apoiado no aumento de consumo em atendimento 

à crescente aglomeração e concentração migratória.  

Tabela 1 – Crescimento da população urbana no Brasil 

Ano % População urbana 

1940 31,24 

1950 36,16 
1960 44,93 

1970 55,92 

1980 67,59 

1990 75,59 
2000 81,23 

2010 84,35 
Fonte: Brasil (2010) 
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No momento em que se inicia a industrialização, “as relações entre cidade-

campo mantêm destaque, caracterizando uma industrialização que forçou um 

processo de urbanização numa escala realmente sem precedentes” (OLIVEIRA, 

1982, p. 42). 

A intensa transição do rural para o urbano no Brasil, consolida-se em 1970, 

década em que a população urbana excedeu a rural. Nesse processo, não foram 

ajustados os contrastes entre riqueza e pobreza, que já distinguiam a sociedade 

brasileira em razão do crescimento econômico baseado, primordialmente, no 

agrupamento de renda e aumento gradativo da pobreza (MARICATO, 1997). 

Pode-se afirmar, com base nas ideias desenvolvidas até o presente momento, 

que a urbanização brasileira se caracteriza “pela ampliação periférica, pela 

segregação socioespacial e disparidade socioambiental, resultantes das formas de 

admissão precária aos quais foram submetidos amplos grupos da sociedade” 

(MACHADO; SANCHES; OLIVEIRA, 2008, p.76).  

Ressalta-se que as questões sociais decorrentes de tal processo, como a 

inclusão precária de boa parte da população; a carência de serviços urbanos; e 

violência urbana, entre outras, contribuem para outro aspecto do atual modelo de 

urbanização: os impactos ambientais. 

A importância e projeção da questão ambiental iniciam-se a partir de 1970. 

Nessa década, tem início uma série de questionamentos direcionados à relação, 

geralmente predatória, entre homem e meio ambiente. Um dos primeiros trabalhos 

que abordaram a problemática ambiental e a finitude dos recursos naturais foi 

desenvolvido pelo Clube de Roma, em 1972, mas a questão já havia sido abordada 

por Rachel Carson, em 1962, no trabalho intitulado “Primavera Silenciosa”. 

A primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente também 

aconteceu nos anos de 1970. Realizada em Estocolmo, capital da Suécia, em 1972, 

possibilitou pela, primeira vez, que representantes dos países industrializados e em 

desenvolvimento discutissem as questões relacionadas ao ambiente global. 

Essa discussão acarretou uma série de implicações positivas, como a criação 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), além de outras 

Conferências sob o âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) (MELLO, 

2007). 

É indispensável destacar que o termo sustentabilidade surgiu em 1987, na 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), criada pela 
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ONU, em 1983. O resultado desse trabalho ficou conhecido como Relatório 

Brundtland3

No Relatório define-se o desenvolvimento sustentável como aquele que: 

, publicado no Brasil, em 1988, com o título “Nosso Futuro Comum”. 

procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 
necessidades.Significa possibilitar que as pessoas agora e no futuro atinjam 
um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização 
humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos 
recursos da Terra e preservando as espécies e os habitats naturais 
(CMMAD, 1988, 1991). 
 

O Relatório aponta a necessidade de o desenvolvimento estar atrelado à 

preservação do ambiente, e que essa visão deve ser compromisso de todos, como 

garantia da perpetuidade da vida e dos recursos naturais, tomando como base três 

vertentes: proteção ambiental, crescimento econômico, e equidade social. 

O ápice desse processo ocorreu em 1992, na cidade do Rio Janeiro, com a 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que contou com a presença de 178 líderes mundiais. 

Nesse encontro, também denominado de Rio-92, foram elaborados 

documentos como a Agenda 21, que apresenta forte conexão com a problemática 

ambiental nas cidades. Um indício dessa conexão são as melhorias sugeridas no 

Capítulo 7 da Agenda, referente à promoção do desenvolvimento sustentável dos 

assentamentos humanos: 

• oferecer a todos habitação adequada; 

• aperfeiçoar o manejo dos assentamentos humanos; 

• promover o planejamento e o manejo sustentável do uso da terra; 

• promover a existência integrada de infraestrutura ambiental: água, 

saneamento, drenagem e manejo de resíduos; 

• promover sistemas sustentáveis de energia e transporte nos 

assentamentos humanos; 

• promover o planejamento e o manejo dos assentamentos humanos 

localizados em áreas sujeitas a desastres; 

• promover atividades sustentáveis na indústria da construção; e 

                                                           
3 Esse trabalho foi presidido pela então primeira ministra da Noruega, Gro-HarlenBrundtland,motivo 
pelo qual ficou conhecido como Comissão Brundtland. O documento foi publicado como Ourcomom 
future, em 1987, na Inglaterra e nos Estados Unidos.  
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• promover o desenvolvimento dos recursos humanos e da capacitação 

institucional e técnica para o avanço dos assentamentos humanos 

(BRASIL, 2002a). 

É possível afirmar que as questões ambientais relacionam-se ainda com o 

modo de viver urbano contemporâneo. 

Segundo Lefebvre (1991), 
um ‘modo de viver’ mais ou menos intenso ou degradado: a sociedade 
urbana. Na base econômica do ‘tecido urbano’ aparecem fenômenos de 
outra ordem, num outro nível, o da vida social e ‘cultural’. Trazidas pelo 
tecido urbano, a sociedade e a vida urbana penetram nos campos. 
Semelhante modo de viver comporta sistemas de objetos e sistemas de 
valores. Os mais conhecidos dentre os elementos do sistema urbano de 
objetos são a água, a eletricidade, o gás [...] que não deixam de se fazer 
acompanhar pelo carro, pela televisão, pelo mobiliário ‘moderno’, o que 
comporta novas exigências no que diz respeito aos “serviços”. Entre os 
elementos do sistema de valores, indicamos os lazeres ao modo urbano [...] 
os costumes, a rápida adoção das modas que vêm da cidade. E também as 
preocupações com a segurança, as exigências de uma previsão referente 
ao futuro, em suma, uma racionalidade divulgada pela cidade (LEFEBVRE, 
1991, p. 19, grifos do autor). 
 

O viver urbano, portanto, apresenta, por si só, uma dinâmica de consumo de 

diferentes elementos, que vão desde os relacionados com a manutenção da 

sobrevivência humana, como, por exemplo, o acesso à água, até aqueles que 

funcionam como indicador de estrato social, de status (FEATHERSTONE, 1995). 

Alia-se, a esse fator, o avanço das técnicas nos anos posteriores, ao fim da 

Segunda Guerra Mundial, que possibilitaram, dentre outros fatores, o 

“desenvolvimento de novos produtos, principalmente alguns catalisadores especiais” 

que acabam provocando uma mudança radical na produção de resíduos em 

ambientes urbanos (MANO; PACHECO; BONELLI, 2010, p. 42). As autoras referem-

se à “polimerização de hidrocarbonetos”, à criação da indústria petroquímica, que 

desenvolveu uma gama de utilidades, como boa parte dos produtos termoplásticos 

(MANO; PACHECO; BONELLI, 2010, p. 43). 

Logo, a gestão de resíduos sólidos urbanos se tornou objeto de diferentes 

pesquisas, inclusive em países europeus que intencionam ou intencionavam fazer 

parte da União Europeia. Isso por que uma das exigências para ingressar no bloco 

econômico relacionava-se, justamente, com a quantidade e tratamento dado ao lixo 

produzido em áreas urbanas (BARR; GILG, 2005). 

Segundo Vicente e Reis (2007), as metas de gestão de resíduos sólidos 

urbanos na União Europeia contemplam a reciclagem de 50% de todos os tipos de 
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resíduos produzidos, além da meta mínima estabelecida para cada espécie de 

resíduo, a saber: 45% vidro; 60% papel e papelão; 57% metais; e 11% plásticos em 

geral. 

 

2.2 Panorama dos resíduos sólidos urbanos 
 

A produção de resíduos é uma característica humana que se apresenta desde 

os tempos mais remotos. Um exemplo dessa condição são os sambaquis4

Segundo Salgado e Cantarino (2006), é possível identificar que a gestão de 

resíduos, principalmente de “águas servidas” era uma preocupação constante. Os 

autores destacam que o lixo é menos significativo, principalmente se considerarmos 

que era, em nível doméstico, basicamente orgânico, e certamente aproveitado como 

alimento para os animais. 

 ou 

casqueiros, encontrados em diferentes pontos da costa americana. Salgado e 

Cantarino (2006) apresentam, de forma breve, parte da história de produção de 

resíduos em aglomerações urbanas da Antiguidade.   

Nessa época, o lixo podia ser definido como “[...] os restos das atividades 

humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis, ou 

descartáveis” (JARDIM; WELLS, 1995, p. 23). 

Esse conceito começou a alterar-se durante a escassez provocada pelas 

grandes guerras mundiais. Nas palavras de João Miguel Santos, foi durante a 

Segunda Guerra Mundial, [que] “os países reciclavam, sobretudo metais para a 

indústria bélica” (SANTOS, apud RIBEIRO; LIMA, 2000, p. 58). 

No caso do Brasil, mesmo com os avanços e com a criação de legislações 

referentes ao tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, o gerenciamento 

integrado ainda é uma realidade distante na maioria das cidades brasileiras, como 

mostra a Tabela 2 que apresenta os municípios com serviços de limpeza urbana 

e/ou coleta de lixo, por natureza dos serviços, segundo as Grandes Regiões – 2008. 
 

 

                                                           
4 Colina resultante da acumulação de conchas, cascas de ostras e outros restos de cozinha dos 
habitantes pré-históricos do Brasil (MICHAELIS, 2008, p. 767). 
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Tabela 2 - Oferta do serviço de limpeza urbana em 2008 (%) 

Grandes 
Regiões 

Total de 
municípios 

Natureza dos serviços 

Limpeza 
urbana % 

Coleta de 
lixo % 

Coleta 
seletiva % 

Reciclagem 
% 

Remoção de 
entulhos % 

Coleta de 
lixo especial 

% 

Brasil 5564 97,88 99,57 17,85 16,82 71,62 80,23 

Norte 449 99,78 99,78 4,23 5,79 64,59 67,93 

Nordeste 1793 99,33 99,16 4,52 6,53 80,98 73,06 

Sudeste 1668 99,10 99,70 24,40 21,70 74,22 89,15 

Sul 1188 92,93 99,75 38,22 30,64 53,28 83,75 
Centro-
Oeste 466 98,71 100 6,87 14,38 79,83 78,76 

Fonte: IBGE (2008) 
 

É notória a desigualdade de fiscalização da legislação que regulamenta a 

limpeza urbana dos resíduos sólidos. Na Região Sudeste 99,10 % dos municípios 

têm limpeza urbana e apenas 407 têm programas que contemplam a coleta 

seletiva5

Do total de municípios do Sudeste brasileiro, apenas 74,22 % removem seus 

entulhos. O que se indaga é o que está sendo feito com o entulho de 430 cidades da 

Região Sudeste do País, pois muitos municípios ainda não possuem programas que 

contemplem todas as categorias de resíduos.  

, representando apenas 24,40% do total de cidades dessa Região. 

A alteração do entendimento de que os resíduos nem sempre são inúteis ou 

inservíveis é lenta, pois se relaciona, em muitos casos, a questões culturais. Com o 

incremento das técnicas de reciclagem muitos dos resíduos passaram a ter valor 

agregado significativo. 

Um exemplo típico nos grandes centros urbanos é a venda de latas de 

alumínio, feita pelos estratos mais carentes da população. Tal prática constitui uma 

complementação de renda familiar e indica uma transformação: a lata de alumínio 

não é mais vista como lixo, mas como um material de boa e rápida comercialização. 

Apesar de a comercialização de resíduos contribuir para a reciclagem, é 

possível identificar, pela análise da Tabela 2, que ainda há um longo caminho para a 

conscientização da importância da reciclagem e da boa gestão de resíduos sólidos 

urbanos no Brasil. 

                                                           
5 A coleta seletiva pode ser considerada a “operação que compreende a coleta seletiva [de resíduos 
sólidos urbanos] de porta em porta, tanto em domicílios como no comércio, à coleta seletiva nos 
chamados pontos de entrega voluntária (PEV), remunerada ou não, e à coleta seletiva em locais 
específicos, dirigida principalmente aos produtos descartáveis (LEITE, 2009 p.70). 
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O resíduo sólido pode ser definido como (BRASIL, 2010): 
material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semi-sólido, 
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010, p. 11). 
 

Odum (2012) alega que a acelerada urbanização e o crescimento das 

cidades, especialmente a partir de meados do século XX, promoveram mudanças 

fisionômicas no planeta, mais do que qualquer outra atividade humana.  

As demandas ao meio ambiente se tornam maiores com a mesma dinâmica 

em que a sociedade se transforma. As novas técnicas desenvolvidas pelo homem 

exploram cada dia mais a natureza. O Homem se apropriou da natureza causando 

danos irreversíveis. Vivemos hoje em uma sociedade de consumo. 

Como o objetivo de toda produção é o consumo, e na atualidade boa parte do 

consumo, tanto de bens de consumo duráveis como de não duráveis se dá 

primordialmente nas cidades, a geração de resíduos é um dos grandes desafios 

urbanos.  

Além da quantidade de resíduos produzidos, uma questão que dificulta seu 

tratamento e deposição é a complexidade e diversidade dos materiais. Outro 

aspecto relevante relaciona-se à consolidação de novos padrões de consumo. 

Quanto a esse aspecto, Bauman (2008) afirma que 
a síndrome consumista degradou a duração e elevou a efemeridade. Ela 
ergue o valor da novidade acima do valor da permanência. Reduziu 
drasticamente o espaço de tempo que separa não apenas a vontade de sua 
realização [...] mas o momento de nascimento da vontade do momento de 
sua morte, assim como a percepção da utilidade e vantagem das posses de 
sua compreensão como inúteis e precisando de rejeição. Entre os objetos 
de desejo humano, ela colocou o ato da apropriação a ser seguido com 
rapidez pela remoção do lixo, no lugar que já foi atribuído à aquisição de 
posses destinadas a serem duráveis e a terem um aproveitamento 
duradouro (BAUMAN, 2008, p. 111). 
 

Boa parte desse processo está relacionada à padronização de hábitos 

cotidianos, intensificados principalmente a partir da Terceira Revolução Industrial, 

que Milton Santos (1997) denomina meio técnico científico informacional, e todas as 

alterações advindas da globalização6

Ou ainda, como citam Mello e Hogan (2007), 

. 

                                                           
6Segundo Boaventura de Souza Santos, a globalização pode ser entendida como “um processo pelo qual 
determinada condição ou entidade local consegue estender a sua influência a todo o Globo e, ao fazê-lo, 
desenvolve a capacidade de designar como local outra condição social ou entidade rival (SANTOS, 1997, p.108). 
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se todos os chineses (e indianos, paquistaneses, indonésios, malaios, 
brasileiros etc.) conseguirem passar a fazer parte da ”Classe de 
Consumidores Globais”7

 

, o planeta terá capacidade de fornecer os recursos 
demandados? E como ficará a capacidade de regeneração dos 
ecossistemas e sistemas de suporte à vida planetária? (MELLO; HOGAN, 
2007, p. 68). 

Na contramão, uma série de legislações foram criadas no Brasil a partir da 

década de 1980, conforme o Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Instrumentos legais e normativos de abrangência nacional 

Documento Descrição 

Lei Federal Nº 6.938/1981 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
e dá outras providências. 

Lei Federal Nº 9.605/1998 
(Lei de crimes ambientais) 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências. 

Lei Federal Nº 10.257/2001 

Estatuto das Cidades. Regulamenta os arts. 182 e 
183 da Constituição Federal que estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências. 

Resolução nº 307/2002 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil. 

Resolução nº 348/2004 
Altera a resolução CONAMA Nº 307, de 5 de julho 
de 2002, incluindo o amianto na classe  de resíduos 
perigosos. 

Lei Federal Nº 11.445/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; altera as Leis Nº 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 
21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995; revoga a Lei Nº 6.528, de11 de maio de 
1978; e dá outras providências. 

Lei Federal Nº 12.305/2010 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 
dá outras providências. 

Decreto Nº 7.404/2010 

Regulamenta a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 
2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e o Comitê Interministerial da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê 
Orientador para a Implantação dos Sistemas de 
Logística Reversa, e dá outras providências. 

Fonte: Fernandez, Roma e Moura (2011) 
 
A primeira legislação abarca as questões relacionadas com o meio ambiente 

de maneira ampla e geral, permitindo que outras legislações fossem elaboradas. 

Oliveira (2001) cita que é com a criação do Estatuto das Cidades, em 2001, 

que se configura a questão da sustentabilidade urbana, entendida como, 
                                                           
7 Essas pessoas têm renda superior a US$ 7.000 anuais em termos de paridade de poder aquisitivo [...] A própria 
classe de consumidor global varia muito em termos de riqueza, mas seus membros caracteristicamente dispõem 
de televisão, telefones e Internet, junto à cultura e ideias que esses produtos transmitem. “Essa classe de 
consumidor soma cerca de 1,7 bilhões de pessoas, mais de um quarto do mundo” (GARDNER, ASSADOURIAN 
& SARIN, 2004 apud MELLO e HOGAN, 2007, p. 9). 
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a garantia do direito a cidades sustentáveis, ou seja, o direito de todos os 
habitantes de nossas cidades à terra urbana, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, não só para as gerações atuais, como também para as 
futuras (OLIVEIRA, 2001, p.11). 
 

De fato, a Resolução CONAMA, nº307/2002, dispõe sobre as 

responsabilidades dos municípios com a implementação do Plano de 

Gerenciamento Integrado, assim como os princípios e procedimentos para melhor 

manejo. A última legislação que abarca e regulamenta a gestão de resíduos sólidos 

urbanos no Brasil é a Lei 12.305/2010, intitulada Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), que objetiva a “implementação de uma visão sistêmica [...] 

principalmente da gestão integrada dos resíduos sólidos, com ênfase nos polos 

sociais [...] culturais, políticos e econômicos” (MARTINS e MURARI, 2013, p. 1). 

É na mesma legislação que se encontra a classificação dos resíduos sólidos 

urbanos. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os 

resíduos classificam-se quanto à origem e periculosidade, como mostra o Quadro 2: 

Quadro 2 - Classificação dos resíduos sólidos urbanos 
I - Quanto a Origem 

A Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 
urbanas. 

B Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 
públicas e outros serviços de limpeza urbana. 

C Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas a e b. 

D Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas b, e, g, h e j; 

E Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, 
excetuados os referidos na alínea c. 

F Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais. 

G Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido 
em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS. 

H 
Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras civis. 

I Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

J Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. 

K Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios. 

II – Quanto à periculosidade 

A 
Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 
teratogenicidade e mutagenicidade apresentam significativo risco à saúde pública ou à 
qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica. 

B Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea a. 
Fonte: Brasil (2010) 
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Este estudo aborda, primordialmente, os resíduos H, provenientes da 

indústria da construção civil, que pode ser considerada a responsável por boa parte 

das transformações urbanas na contemporaneidade. Mais do que isso, a construção 

e manutenção dos espaços urbanos estão profundamente atreladas aos processos 

macroeconômicos da globalização atual, e se articulam entre as revitalizações 

urbanas e os novos empreendimentos que atendem, sobretudo, à moderna indústria 

imobiliária.  

Pela perspectiva apresentada até o momento é possível concluir que boa 

parte das transformações nas paisagens urbanas se origina de atividades 

provenientes da construção civil, próximo aspecto a ser abordado nesse estudo. 

 

2.3 Política pública ambiental brasileira 
 

Pode-se dizer que a cidade é a transformação da natureza, resultante do 

atendimento dos interesses da sociedade. A natureza primitiva cede lugar às 

transformações ocorridas nos centros, fazendo com que o homem transforme essa 

primeira natureza (ODUM, 2012). 

As cidades vêm se transformando, desde as chamadas cidades pré-

industriais, passando por processos de transformação, aperfeiçoamento de técnicas, 

ciência e tecnologia. O Estado possui papel regulador e fundamental na geração do 

espaço, visto que é ele “[que] interfere diretamente no processo de produção do 

espaço, seja como produtor direto, seja como criador de infraestrutura, de 

mecanismos de ‘planificação’, ou ainda através de leis e decretos” (CARLOS, 2008, 

p. 201). 

Modificações são contínuas ao se tratar da maneira como o espaço se 

reorganiza. O Estado elabora leis, regras, normas e fornece infraestrutura: é um 

importante agente de produção do espaço urbano. Em contrapartida, a população 

estabelecida nesse espaço tenta adaptar-se às leis e diretrizes elaboradas pelo 

Estado (CARLOS, 2008). 

O que se percebe no lócus das cidades é a disputa entre diferentes agentes 

que formam o espaço urbano. Tal processo evidencia-se nos conflitos sociais que se 

materializam na forma de segregação espacial e em outros entraves urbanos, como 
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a falta de mobilidade urbana; congestionamentos; violência; ausência ou baixa 

qualidade do saneamento; enchentes; e disposição irregular de lixo, entre outros.  

Para Souza, (2004), o planejamento urbano, como qualquer tipo de 

planejamento, é uma atividade que remete para o futuro. É uma forma que os 

homens têm de tentar prever a evolução de um processo. A partir desse 

conhecimento, procuram prevenção no que se refere a possíveis riscos, visão e 

estratégia para aproveitamento das oportunidades. 

Planejar é um processo contínuo que aborda a criação de planos e metas 

com o intuito de melhor organizar o espaço e obter o máximo de benefício, 

desenvolvendo a vida humana, possibilitando a dotação de serviços, bens e 

infraestrutura e a manutenção ambiental, equilibrando o bem-estar populacional e o 

meio ambiente. Para que o planejamento seja eficiente, é necessário que as 

intervenções públicas sejam aceitas pelos indivíduos da sociedade para sua efetiva 

implementação. 

O planejamento urbano tem no Estado uma das figuras centrais, que pode e 

deveria intervir para garantir o equilíbrio no que tange ao econômico e ao social. O 

Estado deve ter racionalidade e assegurar equilíbrio social e econômico 

(MARICATO, 2000). 

Para a autora, o planejamento urbano no Brasil buscou o modelo estabelecido 

e seguido por países já desenvolvidos, porém muitos dos conceitos empregados 

nesses países são contrários à realidade brasileira.  

Há um equívoco na busca por fórmulas e receituários prontos, que se 

sucedem em ações interrompidas, em um planejamento em que a urbanização é 

incompleta. Para a autora, “a segregação territorial e todos os corolários que a 

acompanham - falta de saneamento ambiental, riscos de desmoronamentos, riscos 

de enchentes, violência - estão a ele vinculados” (MARICATO, 2000, p. 123). 

No Brasil, a partir da década de 1970 as políticas públicas ganharam maior 

amplitude no que se refere às questões ambientais, visto que a problemática 

referente ao meio ambiente ganhou destaque com a I Conferência sobre Meio 

Ambiente Humano, realizada no ano de 1972, fato já abordado neste estudo.   

A questão ambiental, principalmente no início, foi bastante amparada e 

difundida com o trabalho das organizações não governamentais, as ONGs. 

Para Cunha e Coelho (2003), 
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o setor ambiental é um dos mais influenciados pela atuação das 
organizações não governamentais, seja em ações de financiamento de 
projetos, do exercício da pressão do Estado ou em realização de pesquisas 
que influenciam a elaboração posterior de políticas (CUNHA; COELHO, 
2003, p. 68). 
 

É cada vez mais pungente abordar as questões ambientais nas mais 

diferentes áreas de atuação humana, pois, os conceitos em torno da 

sustentabilidade estão presentes em todo o Globo, e vão desde a extração e manejo 

dos recursos naturais até as formas de descarte. 

Compete ao País avançar ainda mais na elaboração de políticas que 

priorizem o meio ambiente e os atores envolvidos e responsáveis com o real papel e 

compromisso assumido pelo Estado, empresas, sociedade civil e ONGs, definindo 

modelos participativos, priorizando as propostas pautadas no desenvolvimento 

sustentável. 

Construir a cultura da sustentabilidade vai ao encontro de direito do ambiente 

saudável e produtivo, à valorização da qualidade de vida, ênfase na inclusão social 

partindo de um olhar geral (global) para o particular (local). 

A questão da participação democrática da sociedade inseriu, no debate 

político, o envolvimento no processo de tomada de decisão referente aos recursos 

naturais e à criação de políticas que assegurem a qualidade de vida. O olhar 

direcionado no âmbito micro (local) permite enxergar algumas políticas públicas de 

cunho ambiental, substanciadas em instrumentos definidos sob a luz do Estatuto da 

Cidade como: Plano Diretor; Zoneamento Urbano e inserção de novas tecnologias, 

como o geoprocessamento. 

É crucial que as esferas de governo – Federal, Estadual, e Municipal – 

estabeleçam políticas que pautem ações públicas, principalmente em relação à 

finitude dos recursos naturais, visto que sem esses recursos não há vida.  

Como reitera Cavalcanti (1999), 
isto implica a necessidade quer de utilização cuidadosa da base biofísica, 
ambiental da economia, quer uma reorientação na maneira como os 
recursos da natureza são empregados e os correspondentes benefícios, 
compartilhados. O problema estratégico aqui consiste em encontrar um 
fluxo metabólico (ou um throughput) sustentável, que possa elevar o bem-
estar social sem causar danos às funções e serviços ambientais. Em outras 
palavras, o nível do produto social deve ser garantido, do mesmo modo que 
a qualidade do meio ambiente natural e a qualidade de vida (CAVALCANTI, 
1999, p. 30). 
 

A atuação do Estado, no que tange às políticas públicas ambientais, deve 

conceber as diretrizes conceituais do desenvolvimento sustentável e realizá-lo em 
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âmbito local. Desenvolver políticas ambientais implica na observância e na 

necessidade de racionalizar o uso e exploração dos recursos naturais, definir áreas 

de preservação ambiental, além de estabelecer limites à propriedade privada. 

De acordo com Cunha e Coelho (2003), a década de 1990 foi marcada pela 

consolidação de políticas orientadas à indução do desenvolvimento de maneira 

sustentável, contudo o que se observa é o não cumprimento da Legislação. A 

ausência de fiscalização e controle em relação à obediência às normas acaba 

fomentando o aumento da exploração florestal e o uso inapropriado dos recursos 

naturais. 

Em pleno século XXI, é impossível não reconhecer a urgência de romper essa 

lógica, e mais urgentemente sua prática, a fim de garantir a longevidade humana e 

planetária: o direito das futuras gerações à vida com qualidade e dignidade.  

A intervenção e modificação da natureza é uma ação constante, e em boa 

parte dos casos é predatória. A problemática ambiental deve ser percebida como 

produto da intervenção humana sobre a natureza. Com isso, problemas de cunho 

ambiental estão relacionados à ação social e não apenas à natureza (SOUZA; 

RODRIGUES, 2004). 

A forma predatória como homem vem ocupando e explorando o espaço 

natural remete a problemas ambientais, como a poluição das águas; ausência de 

potabilidade na água; comprometimento do ar; concentração de ilhas de calor, dada 

a temperatura elevada de grandes centros urbanos; efeito estufa; produção 

desenfreada de resíduos sólidos atrelada à ausência de espaço físico para 

disposição correta desses resíduos podendo ocasionar em enchentes. 

As questões que envolvem o lixo, sua produção continuada, sua destinação e 

seu reaproveitamento são fundamentais para o rompimento com a compulsão e a 

negação do direito de alteridade, em poder viver com qualidade e longevidade. 

Pensar o lixo é também pensar como é produzido, como é gerado, como pode 

retornar ao meio, como pode ser evitado, como é limitado o planeta em que se vive. 

A geração de resíduos sólidos urbanos nas cidades constitui um desafio para 

o poder público e requer ações norteadas por políticas públicas em diferentes 

instâncias: Federal, Estadual e Municipal. Ressalta-se, ainda, que os centros 

urbanos são geradores de diferentes tipos de resíduos, e que cada um requer um 

tratamento e descarte específico. 
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Problemas urbanos ganham maior destaque e amplitude no Brasil, um país 

de economia emergente que apresentou um abrupto e intenso processo de 

industrialização. O descompasso entre o planejamento e sua implementação 

agravou as disparidades sociais, e nesse processo as questões ambientais foram 

consideradas menos prioritárias. 

Houve, contudo, avanços em relação ao pensar o urbano no Brasil. Um 

exemplo são os artigos 182 e 183, da Constituição Federal de 1988, que compõem o 

capítulo da política urbana. A sua regulamentação concretizou-se com o Estatuto da 

Cidade, Lei nº 10.257/2001, após 11 anos de tramitação legislativa, e reúne 

importantes instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos que podem afiançar a 

efetividade ao Plano Diretor. 

O Plano é responsável pelo estabelecimento da política urbana na esfera 

municipal, e pelo pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. A expansão 

das atribuições do poder público municipal se deu após a promulgação da 

Constituição Federal, e foram ampliadas e consolidadas à luz do Estatuto das 

Cidades. 

Destaca-se o I parágrafo do art. 2°, que aborda a garantia do direito a cidades 

sustentáveis: 
(...) o direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações (BRASIL, 2001, grifo do autor). 
 

Outro importante passo em direção às cidades sustentáveis, relacionado 

principalmente com a produção e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, é a 

criação da Política Nacional para Gestão de resíduos sólidos, tema discutido na 

próxima subseção do presente estudo. 

 

2.4 Política Nacional para Gestão dos Resíduos Sólidos (PNRS) 
 

Em muitas cidades, a coleta seletiva é considerada um programa ambiental, 

mas essa concepção deve ser alterada com a aplicação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), disposta pela Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.  

A nova legislação estende a aplicação dessa política, que passa a ser 

orientada também para os resíduos sólidos, em busca de melhores condições de 
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vida e manutenção do meio ambiente, envolvendo os recursos naturais e rejeitos 

gerados dessa exploração e uso, não somente o material reciclado, mas todos os 

resíduos que depreciam o meio ambiente e, por consequência, a vida em sociedade.  

Em relação à questão dos resíduos sólidos urbanos, Velten (2013) destaca 

que, 
de acordo com Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 
(ABRELPE), mais da metade do lixo produzido no Brasil é despejado em 
terrenos impróprios; e em 2008 somente 13% do lixo urbano no Brasil foi 
reciclado, portanto, para que tão ambiciosa meta seja cumprida, mister se 
faz que o Ministério Público e toda a sociedade trabalhem como 
verdadeiros, agentes políticos, fomentando, esclarecendo, buscando 
alianças e parcerias, buscando a integração da sociedade, do chamado 
setor produtivo, do chamado terceiro setor, em busca de soluções que 
satisfaçam o desejo de todos e da lei (VELTEN, 2013, p. 140, grifo do 
autor). 
 

O art. 9º da PNRS prioriza a não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamentos dos resíduos sólidos e disposição final adequada dos rejeitos, 

fomentando assim a preservação e qualidade ambiental.  

A aplicação de política nacional direcionada aos resíduos sólidos contribui 

com o meio ambiente e garante que os esforços públicos estejam direcionados para 

as problemáticas ligadas à gestão de resíduos de qualquer espécie.  

Para Philippi e Aguiar (2010, p. 270), a limpeza pública constitui-se do [...] 

“conjunto de atividades que têm o objetivo de manter a cidade limpa, afastando os 

materiais que possam causar incômodos e certos problemas de saúde pública”. 

Buscar soluções para os resíduos sólidos reflete nas formas de considerar as 

dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social na premissa do 

desenvolvimento sustentado (BRASIL, 2010). 

A Legislação determina a redução dos resíduos desde a sua geração, e 

propõe a prática de hábitos de consumo sustentáveis. Dispõe, também, de um 

conjunto de instrumentos que facilitam a criação de um maior número de 

estabelecimentos que praticam a reciclagem e reutilizam os resíduos sólidos 

(BRASIL, 2012). 

Com a Política de Resíduos Sólidos vigente, a gestão dos rejeitos é 

compartilhada entre os geradores de resíduos, fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos 

resíduos sólidos urbanos na logística reversa dos resíduos e embalagens de 

consumo (BRASIL, 2010). 
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A coleta seletiva de materiais recicláveis é atividade que contribui direta e 

indiretamente ao tratar da quantidade (volume) de resíduos provenientes das 

atividades humanas. A gestão sobre os resíduos sólidos envolve todas as esferas de 

governo (Federal, Estadual e Municipal), além de todos os responsáveis que, 

contribuem para a geração, transporte e descarte dos resíduos. 

Cabe enfatizar, entretanto, que antes da PNRS, no Estado de São Paulo o 

gerenciamento de resíduos sólidos era regularizado pela Política Estadual de 

Resíduos Sólidos (PERS, 2006), que define categorias de resíduos pautando-se a 

viabilizar seu gerenciamento e assim contribuir para o manejo necessário, como 

ilustra o Quadro 3. 

Quadro 3: Categorias de resíduos PERS em 2006 
Categorias de 

Resíduos Substâncias 

Urbanos Provenientes de residências, estabelecimentos comerciais, varrição, 
podas, limpeza de vias, entre outras. 

Industriais 

Provenientes de atividades de pesquisa e de transformação de matérias-
primas e substâncias orgânicas ou inorgânicas; atividades de mineração e 
extração, de montagem e manipulação; resíduos provenientes de Estações 
de Tratamento de Água e Esgoto. 

Serviços de Saúde 

Provenientes de qualquer unidade que execute atividades médico-
assistencial humana ou animal; provenientes de centro de pesquisa, 
experimentação na área de farmacologia e saúde, medicamentos, 
provenientes de necrotério, funerárias. 

Atividades Rurais Provenientes da atividade agropecuária, de insumos utilizados 

Portos, 
Aeroportos, 
Terminais 
Rodoviários e 
Ferroviários 

Resíduos sólidos de qualquer natureza, provenientes de embarcação, 
aeronave, meios de transportes terrestres, associados a cargas e 
instalações físicas. 

Construção Civil 

Provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 
construção civil e os resultantes da preparação, escavação como: tijolos, 
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, 
tintas, madeiras, argamassas, gesso, telhas, pavimentos asfáltico, vidros, 
plásticos, tubulações e fios elétricos. 

Fonte: Adaptado de Mansor et al. (2010) 
 

O atendimento à legislação implica mudança na gestão dos resíduos sólidos, 

além de envolver todos os agentes responsáveis, que direta ou indiretamente 

contribuem com a geração de resíduos. 

O desenvolvimento econômico e social tem laços estreitos com a logística 

reversa ao tratar dos procedimentos aplicáveis aos resíduos sólidos, visto que a 
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viabilização da coleta e restituição ao setor empresarial permite uma destinação 

ambientalmente adequada, em razão do reaproveitamento. 

Segundo Philippi Junior e Aguiar (2010), 
a geração de resíduos sólidos é resultado, entre outros fatores, dos padrões 
de consumo, dos reflexos do modo de vida adotado em cada comunidade e 
das atividades econômicas ali realizadas [...] a quantidade de resíduos 
sólidos domésticos, gerada por habitante, é maior nas cidades maiores, e 
também nas regiões e países mais desenvolvidos. Isso se deve, entre 
outros fatores, à maior circulação de mercadorias, ao maior consumo de 
embalagens descartáveis, a rápida obsolescência de objetos e 
equipamentos (PHILIPPI JUNIOR; AGUIAR, 2010, p. 273). 
 

Conforme pesquisa realizada, em 2010, pela Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), somente no ano 

de 2009, foram geradas 215 milhões de toneladas de resíduos sólidos, índice 

superior a uma tonelada por habitante. Desse total, cerca de 30% são de resíduos 

urbanos, 5% são provenientes de serviços de saúde, quase 40% são industriais, e 

aproximadamente 25% são de construção e demolição. 

Partindo do enfoque social, Agopyan e John (2011, p. 27) afirmam que “a 

demanda social por ambiente construído de melhor qualidade permanece importante 

em países em desenvolvimento, como o Brasil”. A busca pela qualidade de vida 

aborda também o ambiente construído em que se vive. Compete aos órgãos 

públicos o favorecimento de políticas que enfatizem o bem-estar da população e a 

promoção da qualidade do lugar, bem como a manutenção da garantia de melhores 

condições de vida no meio urbano. 
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3 A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL 
 

 

No presente trabalho, a indústria da construção civil é entendida como um 

macrocomplexo8

em primeiro lugar, através do suporte a outras atividades econômicas e 
sociais. Ela foi responsável, por exemplo, pela montagem da infraestrutura 
necessária aos sucessivos modelos de desenvolvimento que marcaram a 
economia nacional, a partir do final da Segunda Guerra. Ferrovias, rodovias, 
aeroportos, usinas hidroelétricas, sistemas de geração e transmissão de 
energia, pólos industriais, obras de urbanização e saneamento são alguns 
dos produtos da indústria da construção associados à montagem dessa 
infraestrutura (FARAH, 1996, p. 49). 

. Farah (1996), concebe-se a indústria da construção civil (I.C.C): 

 
O segmento é o responsável pela construção de equipamentos e edificações, 

por atividades relacionadas à produção e à circulação, e também por atividades e 

serviços “associados à reprodução da força de trabalho” (FARAH, 1996, p. 49). 

A ICC, por si só, apresenta-se como importante atividade econômica. Um 

indício é sua participação no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo, 

conforme Tabela 3 ocupando o 4º lugar. 

Tabela 3 - Estrutura do PIB no estado de São Paulo, no período de 2002-2010 em % 

Setores e Subsetores de 
Atividade Econômica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agropecuária 2,2 2,1 1,8 1,5 1,8 1,7 1,2 1,4 1,6 

Indústria 25,4 26,7 28,3 26,7 25,3 24,9 24,3 24,4 24,2 

Indústria de Transformação 18,4 20,2 21,4 20,3 19,2 19,2 18,8 18,5 17,8 

Construção Civil 4,3 3,7 3,8 3,3 3,3 3,3 3,5 3,7 4,0 

Produção e distribuição de 
eletricidade e gás, água, 
esgoto e limpeza urbana 

2,7 2,8 3,1 3,1 2,8 2,4 2,1 2,2 2,4 

Serviços 56,3 55,6 53,5 56,0 56,9 57,6 56,9 58,3 57,4 

Outros 16,1 15,6 16,4 15,8 16 15,8 17,6 15,9 16,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Fundação Seade (2013) 
 

                                                           
8 Farah considera a indústria da construção civil como macrocomplexo, pois “além da construção 
propriamente dita, [engloba] os segmentos produtores de materiais e componentes de construção” 
(FARAH, 1996, p. 51). 
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O que pode se perceber é a significativa participação do setor da construção 

civil no PIB estadual. O crescente número das construções civis tem refletido no 

aumento da participação do PIB estadual nesse setor. 

A participação da Construção Civil, em 2010, representou 4% do PIB 

Estadual, mas vale ressaltar que os dados apresentados referem-se à construção 

civil como um todo, sem considerar os diferentes setores que a compõem. Seus 

subsetores são a construção pesada, montagem industrial e edificações (FARAH, 

1996). Mesmo assim, confirma-se a importância econômica do setor. 

Ao pensar o Planejamento Urbano é imprescindível entender a I.C.C. como 

uma dos grandes agentes de produção. 

Roberto Lobato Corrêa (1995) cita que, 
o espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, 
condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto 
social, resultado de ações acumuladas através do tempo e engendradas por 
agentes que produzem e consomem espaço (CORRÊA, 1995, p. 11). 
 

Portanto, a ICC cria condições para que nesse espaço, sejam produzidos 

artefatos para serem consumidos pelos agentes que de certa forma articulam formas 

e meios de consumo. É pertinente ressaltar, no presente estudo, que a construção 

civil é tida como indústria, e como tal também apresenta evolução em suas técnicas. 

Ao se pensar no Brasil Colônia, é possível identificar que os meios de produção e os 

materiais disponíveis nos locais próximos das edificações determinaram ou 

influenciaram-nos. 

Materiais rústicos estavam presentes nas construções, com exceção dos 

prédios religiosos e institucionais (MARICATO, 1997). 

Maricato (1997) descreve que, 
a taipa de pilão, construção feita com barro amassado com formato de 
madeira; o adobe, bloco de argila crua, palha e estrume; ou o pau a pique, 
armação ou gaiola de madeira preenchida com barro, se acordavam à telha 
de barro ou à palha e sapé nas edificações mais singelas. Pedra e cal, só 
nas construções mais respeitáveis. Essa situação começa a apresentar 
alguma modificação com a abertura dos portos em 1808, graças à entrada 
de novos materiais no Brasil. Nessa época foi introduzido o vidro nas 
construções, o que vai transformar a condução de luminosidade no interior 
das casas (MARICATO, 1997, p. 44). 
 

Uma das técnicas da época, considerada de origem paulista, é a taipa de 

pilão. Isso demonstra que técnicas de manejo são utilizadas nas construções e 

assimiladas em certo período de povoamento. 

Em relação a esse aspecto, Lemos (1999) alega que 
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a taipa de pilão passou a caracterizar a arquitetura paulista, singularizando-
a até a segunda metade do século XIX. Todos sabiam que a taipa era 
especialidade paulista, fato proclamado pelo Brasil afora. […], em Minas, 
também era sabido que aquela técnica era essencialmente paulista. […] Os 
fazendeiros mineiros, quando desejavam obras de taipa,‘procuravam os 
paulistas, bons taipeiros (LEMOS, 1999, p.40). 
 

Aqui é possível inferir que boa parte dos resíduos do processo de construção 

era absorvida pelo seu próprio entorno, pois boa parte da matéria-prima era 

constituída de barro. É relevante considerar, ainda, que a atividade construtiva do 

período se caracterizava de forma preponderante, “pela autoprodução9

Segundo Farah (1996), 

, seja por 

iniciativa do governo, seja de particulares” (FARAH, 1996, p.136, grifo da autora). 

com a expansão da produção cafeeira a atividade construtiva sofreu 
significativa transformação, graças “a substituição do trabalho escravo pelo 
trabalho assalariado, a imigração europeia, a emergência do trabalho 
industrial, o desenvolvimento dos transportes e a importância crescente das 
cidades” (FARAH, 1996, p. 138). 
 

O aumento da demanda por atividades de construção, nesse momento, foi 

oriundo de diferentes obras estruturais urbanas “tais como redes de água e esgoto, 

sistemas e iluminação pública, arruamento e pavimentação de vias públicas” além 

de outros tipos de obra como: ferrovias, portos, rodovias, usinas hidroelétricas 

(FARAH, 1996, p. 138). 

O período de industrialização e expansão urbana, já abordado neste estudo, 

impulsionou o surgimento “das primeiras empresas de construção no país” (FARAH, 

1996, p. 140). 

Apesar da escassez de informações sobre esse processo, estudos indicam 

que dois caminhos apresentaram-se para a formação dessas empresas no País 

(FARAH, 1996). 

• o primeiro deles está representado pelas oficinas independentes de 

pequeno porte, [que] teriam se constituído como desdobramentos de 

antigas tendas de mestres ligadas às corporações de ofício; e 

• o segundo caminho foi formado por engenheiros ligados sobretudo à 

construção de ferrovias [que] teriam se associado, criando pequenas 

empresas de construção que, inicialmente atuavam como subempreiteiras 

                                                           
9 Segundo Farah, autoprodução é “o processo construtivo [baseado] predominantemente na elaboração e 
associação de materiais locais – pedra, madeira e terra – colhidos e reunidos para cada obra” (FARAH, 1996, 
p.137). 
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na construção de infraestrutura, sob controle de grande empresas 

estrangeiras. 

Consolidaram-se, então, pequenas empreiteiras formadas por “trabalhadores 

imigrantes, detentores de ofícios ligados à construção”. Nesse longo processo de 

constituição da indústria nacional da construção civil é que se deu a transição da 

“autoprodução (atividade de construção baseada no valor de uso) para a produção 

para o mercado (centrada no valor de troca)” (FARAH, 1996, p. 141). 

Em meio a esse processo Farah (1996) menciona que, 
a questão do ‘morar’ se cristaliza como uma necessidade “autônoma, cuja 
resolução devia ser buscada junto a uma produção tornada independente, e 
que, como tal, [deu] origem a organizações destinadas exclusivamente a 
esta atividade” (FARAH, 1996, p. 142). 
 

A partir dessas alterações segmentaram-se as atividades construtivas. De um 

lado, consolidou-se a construção de edificações propriamente ditas e, de outro, a 

produção dos insumos, materiais e componentes utilizados nas obras. 

Atualmente a ICC é dividida em subsetores: construção pesada, montagem 

industrial e edificações. Há de se considerar, ainda, que o processo de produção da 

ICC, assim como outros processos de produção, desenvolveu técnicas de melhorias, 

contudo o setor ainda apresenta um estigma de atraso, proveniente principalmente, 

da “absorção [...] de trabalhadores não-qualificados” (FARAH, 1996,p.83).  

Como afirma Farah (1996), 
embora haja cientifização da produção, embutida no projeto arquitetônico e 
nos projetos complementares (estrutura, fundações e instalações) e em 
alguns componentes industrializados, os trabalhadores intervêm com sua 
experiência prática, de um lado, traduzindo e adaptando os projetos na fase 
de execução e, de outro, recorrendo a conhecimentos tradicionais na 
utilização e aplicação dos materiais e componentes (FARAH, 1996, p. 84). 
 

A manutenção dessa prática, da aprendizagem de um ofício pela experiência, 

possibilita mais uma classificação presente na ICC e que se relaciona, 

principalmente, com o tipo de recursos e procedimentos utilizados para o 

desenvolvimento de cada uma das etapas da obra que se desenvolvem no canteiro 

de obras: etapa inicial de qualquer atividade da ICC, que será abordada na 

sequência do presente trabalho. 
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3.1 Atividades no canteiro de obras e desperdício 
 

Antes de abordar o canteiro de obras propriamente dito, faz-se necessário 

citar que a construção civil é formada por etapas que vão desde a extração da 

matéria-prima, passando pela fabricação dos materiais de construção, 

comercialização, processos de transformação no canteiro de obras, uso e 

manutenção e, finalmente, a demolição (Figura 1). 
Figura 1 - Ciclo de vida da indústria da construção civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Có et al. (2005, p. 6) 
 

Apesar do avanço das técnicas e materiais utilizados pela indústria da 

construção civil, o canteiro de obras é uma etapa presente em todos os subsetores: 

construção pesada, montagem industrial e edificações, e pode ser definido como o 

conjunto de áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da 

construção, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência (LEITE, 2009). 

Farah (1996) identifica uma diversidade intensa de atividades no canteiro de 

obras e as organiza em três tipos básicos 

• o primeiro tipo restringe-se à preparação de materiais e componentes e de 

equipamentos auxiliares a serem utilizados na construção. Um exemplo é 

o preparo da argamassa para revestimento, ou ainda a confecção de 

andaimes ou caixas de massa; 

• o segundo tipo refere-se à construção propriamente dita. Um exemplo é o 

assentamento de bloco ou tijolos; e 

• o terceiro e último tipo é um “conjunto de atividades [que] tem a função de 

suporte ou apoio às atividades produtivas [...] tal como o armazenamento 

e o transporte de materiais no canteiro”. 

O canteiro de obras ganha destaque ao se considerarem as perdas 

ocasionadas nos processos ali desenvolvidos. De um lado, o desperdício pode estar 
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relacionado com a falta de planejamento na aquisição de matéria-prima, o que pode 

acarretar compras em excesso ou até mesmo de forma equivocada. De outro, o 

desperdício pode ser fruto do mau uso desses materiais. 

Em ambos os casos há significativa contribuição para o índice de perdas, que 

por sua vez elevam a quantidade de resíduos no canteiro de obras. Vale ressaltar 

ainda que a falta de treinamento e o retrabalho também compõem o cerne da 

questão, ou seja, as perdas e desperdícios no canteiro de obras. 

Nas palavras de Farah (1996, p. 94), 
uma mesma atividade é executada mais de uma vez, por causa da 
necessidade de se corrigirem falhas no produto ou serviço, causadas por 
uma atividade subsequente. Enfatiza-se, portanto, que os desperdícios não 
estão ligados aos produtos, mas sim aos processos (FARAH, 1996, p. 94). 
 

A manufatura que envolve o processo de produção/transformação tem um 

papel crucial diante das tecnologias inerentes à transformação e transporte de 

materiais de construção. O que se deve levar em conta é a ineficiência referente à 

utilização de equipamentos da construção, formas de aplicar os materiais, e falta de 

qualificação dos envolvidos, entre outros. 

Formoso et al. (1996), alegam que 

o conceito de perdas na construção civil é, com frequência, associado 
unicamente aos desperdícios de materiais. No entanto, as perdas 
estendem-se além deste conceito e devem ser entendidas como qualquer 
ineficiência que se reflita no uso de equipamentos, materiais, mão de obra e 
capital em quantidades superiores àquelas necessárias à produção da 
edificação. Neste caso, as perdas englobam tanto a ocorrência de 
desperdícios de materiais quanto a execução de tarefas desnecessárias 
que geram custos adicionais e não agregam valor. Tais perdas são 
consequência de um processo de baixa qualidade, que traz como resultado 
não só uma elevação de custos, mas também um produto final de qualidade 
deficiente (FORMOSO, et al. 1996, p. 1). 
 

Percebe-se que as perdas e desperdícios estão ligados à manipulação dos 

materiais e seu emprego nas edificações. 

A Tabela 4 indica a composição média dos resíduos da construção civil no 

Brasil. 
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Tabela 4 - Composição média dos materiais de resíduos da construção civil de obras no Brasil 

Componentes Porcentagem (%) 

Argamassa 63 

Concreto e blocos 29 

Outros 7 

Orgânicos 1 

Total 100 
Fonte: Silva Filho (2005 apud SANTOS, 2009) 

 
Uma alternativa que pode colaborar para minimizar os desperdícios está na 

coordenação e gestão no canteiro de obras. O controle dos processos e aplicação 

de tecnologia nos processos de construção pode acometer a redução de parcela 

significativa no que tange aos desperdícios e geração de rejeitos.  

Segundo Pinto (1989, apud FARAH, 1996): 
costuma-se estimar as perdas de cimento em 10% no preparo do concreto 
sem betoneira, e em 5% no preparo com betoneira, as de tijolos em 10%; as 
de bloco de concreto em 5% entre outros insumos [...] na construção 
tradicional os índices de perdas costumam ser ainda superiores ao 
usualmente considerados, atingindo em obras por ele pesquisadas, 33,11% 
no caso do cimento, 39,02% para areia e 101,94% para cal hidratada 
(PINTO, 1989, apud FARAH, 1996, p.98, texto datilografado). 
 

Esses rejeitos quando descartados podem impactar negativamente no meio 

ambiente. Como reitera Jacobi (2006), 
é no contexto urbano metropolitano brasileiro, que os problemas ambientais 
têm se avolumado a passos agigantados [...] dificuldades na gestão dos 
resíduos sólidos pela interferência crescente do despejo inadequado em 
áreas degradáveis (JACOBI, 2006, p.169). 
 

Como já foi abordado, anteriormente, é indiscutível a representatividade do 

setor ICC, sua importância para a economia, e também a sua relevância nas 

alterações constantes no tecido urbano.  Com base em dados estimados 

internacionalmente, a geração de Resíduos da Construção Civil no mundo varia 

entre 130 e 3000 kg/hab. por ano. 

De acordo com Pinto (1999), as cidades brasileiras, como Jundiaí, Santo 

André, São José dos Campos, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Campinas, Salvador e 

Vitória da Conquista, apresentam geração de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos de Construção e Demolição, variando entre 230 kg/hab. por ano para a 

última cidade, até 760 kg/hab. ano para a primeira. 
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Com base nessa amostra, a mediana resultou em 510 kg/hab por ano. Esses 

indicadores possibilitam dimensionar o desafio de tratamento dessa quantidade de 

resíduos, considerando ainda o seu volume. 

Outro aspecto relevante relaciona-se com a produtividade da indústria da 

construção civil no Brasil, que “é inferior à produtividade desse mesmo setor na 

Suiça (dez vezes), na França (cinco vezes), no Japão (quatro vezes), nos EUA 

(quatro vezes), e na Inglaterra (três vezes)” (WORL BANK, 1985 apud FARAH, 

1996, p. 103). 

Além disso, é necessário considerar que as atividades da construção civil 

consumem aproximadamente 30% de todos os recursos naturais extraídos do 

planeta, e pode ser considerada como uma das atividades humanas que gera 

grande impacto sobre o meio ambiente (CÓ et al., 2005). 

Logo, uma das questões sobre a sustentabilidade da indústria da construção 

civil é justamente a produção de resíduos. Uma das alternativas para a questão, que 

inclusive se alinha aos objetivos da PNRS, é a comercialização desses rejeitos (RCC 

e RCD), denominada logística reversa da indústria da construção civil.  

Essa prática apresenta-se como oportunidade em dois pontos do ciclo de vida 

dessa indústria, visto que a reciclagem de resíduos de construção minimiza a 

extração de matéria-prima e a degradação ambiental oriunda do descarte 

inadequado desses resíduos. 

Conforme descrição de Có et al. (2005), a logística reversa pode ser definida 

como 
a logística de trás para frente, ou seja, um fluxo logístico do ponto de 
consumo para o ponto de origem. A indústria da construção precisa 
gerenciar não só os fluxos e conversões, mas a logística reversa, que dará 
‘inteligência’ a todos os insumos rejeitados por algum motivo (CÓ et al., 
2005, p.7). 
 

Agopyan e John (2011) destacam que essa logística, quando aplicada, aos 

resíduos da construção civil e de demolição, colabora para a redução na exploração 

dos recursos naturais não renováveis, já que existe a possibilidade de substituí-los 

por matérias provenientes da reciclagem. 

Gerenciar os riscos provenientes da atividade de reciclagem é fundamental, 

pois dependendo da maneira como se processa o efeito poluidor, pode ser maior na 

atividade de reciclar. É preciso atentar-se aos riscos ambientais existentes, como: 

impossibilidade de nova reciclagem; quando o material já passou por processo 
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similar e já é proveniente da reciclagem; ausência de tecnologia para o tratamento; e 

escassez de locais apropriados para a prática da reciclagem e sua correta 

disposição (LEITE, 2009). 

Por fim, pode-se considerar que a reciclagem de RCC apresenta-se vinculada 

à PNRS (2010) e também ao Estatuto das Cidades (2001), principalmente em busca 

por cidades mais sustentáveis. Entretanto, é imprescindível considerar que a 

inserção de práticas sustentáveis na indústria da construção civil é uma tendência 

crescente no mercado e se aplica em suas diferentes etapas.  

Essa tendência se origina, muitas vezes, pela pressão de diferentes atores – 

governos, consumidores, investidores e associações, para que esse tipo de indústria 

incorpore práticas que se alinhem com as questões ambientais. Cabe, contudo, 

conceituar o que é a sustentabilidade dentro do setor da construção civil.  

Para o Conselho Internacional para a Pesquisa e Inovação em Construção 

(CIB)10

É o próprio CIB e a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura 

(ASBEA), que indicam alguns princípios básicos para uma construção ser 

considerada sustentável (CIB, 2002):  

, a sustentabilidade deve ser entendida como “o processo holístico para 

restabelecer e manter a harmonia entre os ambientes natural e construído, e criar 

estabelecimentos que confirmem a dignidade humana e estimulem a igualdade 

econômica” (CIB, 2002, p.8, tradução do autor). 

• aproveitamento das condições naturais locais; 

• utilização mínima de terreno e integração ao ambiente natural; 

• implantação e análise do entorno; 

• não provocar ou reduzir impactos no entorno: paisagem, temperaturas e 

concentração de calor, sensação de bem-estar; 

• qualidade ambiental interna e externa; 

• gestão sustentável da implantação da obra; 

• adaptação às necessidades atuais e futuras dos usuários; 

• uso de matérias-primas que contribuam com a ecoeficiência do processo; 

                                                           
10  O Conselho Internacional para a Pesquisa e Inovação em Construção (CIB) foi fundado em 1953 sob a forma 
de Associação com os objetivos de estimular e facilitar a cooperação internacional e a troca de informações entre 
institutos de pesquisas governamentais do setor da construção, com ênfase nos institutos ligados a campos 
técnicos de pesquisa.  Desde então, o CIB se tornou uma rede mundial com mais de 5000 especialistas de cerca 
de 500 organizações a ele associadas que atuam na comunidade científica, na indústria ou na educação, 
cooperando ou trocando informações em mais de 50 Comitês do CIB em todos os campos da pesquisa e 
inovação relacionadas à construção. Fonte: http://www.pcc.usp.br/latinamericancib/sobreocib.html 
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• redução do consumo energético; 

• redução do consumo de água; 

• redução, reutilização, reciclagem e disposição correta  dos resíduos 

sólidos; 

• introdução de inovações tecnológicas sempre que possível e viável; e 

• educação ambiental: conscientização dos envolvidos no processo. 

 

3.2 Resíduos da construção civil no Brasil: legislação vigente 
 

Os resíduos da construção civil se caracterizam pelo descarte de materiais 

provenientes das construções e demolições. De acordo com a complexidade e os 

diversos materiais, os rejeitos possuem classificações como solo, materiais 

cerâmicos, materiais metálicos e orgânicos.  

Segundo Mano et al. (2010), estima-se que no Brasil, anualmente, geram-se 

cerca de 445 kg/habitante de resíduos da construção civil. Para outros países, a 

estimativa varia entre 325 e 2.311 kg/habitante. 

Na comparação entre o Brasil e os demais países, demonstrada na Tabela 5, 

percebe-se, com maior amplitude, que a geração de resíduos é mais acentuada nos 

países desenvolvidos. O Brasil ocupa o nono lugar entre os que mais produzem 

resíduos oriundos da construção civil. 

Tabela 5 - Estimativa de geração de resíduos das construções e demolições 

Colocação País 
Quantidade Média 

gerada 
(Kg/habitante/ano) 

1° Alemanha 2.311 

2° Bélgica 2.047 

3° Dinamarca 1.225 

4° Holanda 1.060 

5° Inglaterra 1.000 

6° Japão 785 

7° Itália 645 

8° Estados Unidos 524 

9° Brasil 445 

10° Suécia 408 

11° Portugal 325 
Fonte: Adaptada de Mano et al. (2010) 
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 Contudo, mais do que a quantidade de resíduos, é necessário considerar a 

legislação e fiscalização no tratamento e descarte dos mesmos. É sabido que os 

países da União Européia possuem metas relacionadas com o tratamento e 

reciclagem de resíduos sólidos domésticos (BARR e GILG, 2005), fato que 

possivelmente, deve se estender aos demais resíduos produzidos em áreas 

urbanas.  

 Os países subdesenvolvidos ou de economia emergente, muitas vezes optam 

por buscar modelos de reciclagem praticados em outros países cuja produção de 

resíduos é maior e que em alguns casos apresentam tecnologias mais avançadas 

de reaproveitamento. 

 Contudo, a aplicação e implementação desses em realidades muito diferentes 

– considerando neste caso o Brasil e outros países da América Latina – muitas 

vezes esbarra em entraves culturais e até mesmo em especificidades locais que 

tornam a reprodução dos modelos “importados” inviável ou distante do latu senso.   

  A partir dessa observação, a busca por possíveis respostas e políticas que 

preconizem ações públicas e privadas, deve se pautar em pesquisas e 

conhecimento das realidades locais, focando, sobretudo, a geração, o destino e o 

tratamento dos resíduos da construção civil. Dessa maneira, o entendimento 

referente à dinâmica dos processos estabelecidos na construção civil e as 

alternativas existentes tornam-se essenciais, referenciando e pautando-se na 

reciclagem como estratégia socioambiental. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), considerando o 

desenvolvimento do meio urbano e a necessidade de reduzir e minimizar danos 

causados ao meio ambiente pela disposição irregular, inadequada, e até mesmo 

descontrolada dos resíduos sólidos da construção civil, dispôs a Resolução nº 307, 

de 05 de julho de 2002. 

Essa Resolução trata das questões referentes aos resíduos sólidos 

provenientes das construções, demolições e reformas, e define diretrizes aos 

geradores, transportadores e receptores, por meio de procedimentos que visam 

disciplinar a gestão integrada dos resíduos sólidos da construção civil. Programas de 

redução, reutilização e reciclagem, além de minimizar os impactos causados ao 

meio ambiente, podem garantir geração de renda e promoção de espaço cada vez 

mais saudável. 
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O art. 2º da Resolução, nº 307/2002, define o conceito de resíduos da 

construção civil e a proveniência, caracterizando os agentes envolvidos como os 

geradores desses resíduos, os transportadores que se enquadram entre os 

geradores e a área de destinação. Trata, também, da disposição para coleta e 

transporte dos resíduos, o agregado reciclado como consequência do 

beneficiamento dos resíduos e a possibilidade de aplicação em obras de 

infraestrutura e de edificação, entre outras. 

Esse artigo aponta a necessidade de gerenciamento dos resíduos, permitindo 

as ações necessárias para viabilização dos procedimentos da resolução em questão 

e a reutilização e reciclagem, sendo que a primeira é reutilizada sem transformação 

e a segunda passa por processo de transformação. Considera-se, além disso, o 

beneficiamento, que trata das técnicas que visam submeter os resíduos às 

operações que permitam sua transformação.  

A legislação estabelece técnicas de disposição e a forma de confinar os 

resíduos ao menor volume possível, preservando a saúde pública e a qualidade do 

meio ambiente e, por fim, as áreas de destinação dos resíduos, onde acontece o 

beneficiamento e a disposição final dos resíduos. 

O art. 3º da Resolução nº 307/2002 do Conama especifica os agregados 

reciclados como material granular, proveniente do beneficiamento dos resíduos das 

construções e demolições, como classe A na aplicação de obras de edificação ou 

infraestrutura, atendendo à Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 15.116/2004 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Isso permite a aplicação dos 

resíduos já processados (reciclados) e o emprego nas construções como matéria 

prima. 

A Resolução nº 307/2002 ainda contempla a classificação dos resíduos em 

classes A, B, C e D, e define as atribuições dos geradores no art. 4° (Quadro 4). 

 
Quadro 4 - Classificação de resíduos por grupos, conforme Resolução nº 307/2002 do CONAMA 

Grupos Substâncias 

A Alvenaria, concreto, argamassas e solos 

B Madeira, metal, plástico e papel 

C Produtos sem tecnologia disponíveis para recuperação, como o gesso 

D Resíduos inflamáveis – tintas, óleos, solventes, entre outros 

Fonte: Adaptado de Pinto (2005) 
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Os geradores são orientados a não gerar resíduos e, caso ocorra, a 

manterem o compromisso de reduzir, reutilizar e reciclar, além da responsabilidade 

com o destino final, vetando a disposição inadequada em lugares como terrenos 

baldios, encostas, lixões, aterros sanitários, em áreas protegidas por lei, corpos 

d’água e outros sítios que venham impactar e prejudicar de alguma maneira o meio 

ambiente. 

O Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deve, 

conforme a Resolução nº 307/2002, ser elaborado pelos Municípios e Distrito 

Federal, por meio de programas e projetos que contemplem o gerenciamento dos 

resíduos, o cadastramento das áreas públicas e privadas aptas para recebimento, 

triagem e armazenamento dos resíduos, bem como licenciamento para 

beneficiamento e disposição final, além da proibição da disposição dos rejeitos em 

áreas não licenciadas. 

O Plano dispõe, também, orientações referentes à fiscalização e ações 

educativas no combate à redução e à segregação dos resíduos, o cadastramento 

dos transportadores e dos demais agentes envolvidos, desde o pequeno gerador até 

o grande, definidos pelo município. O Art. 10 da Resolução nº 307/2002 direciona as 

formas de destino para cada classificação dos resíduos. Os municípios devem 

adequar-se ao cumprimento dessa Resolução, vigente em 02 de janeiro de 2003.  

A disposição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) pela Lei nº12. 

305, de 02 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 7404, de 23 de 

dezembro de 2010, impulsiona a Resolução nº307/2002 do Conama, fazendo com 

que se cumpra ao definir que a gestão de resíduos de construção deve ser tratada 

de maneira diferenciada, especificada pelo Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA), que inclui essa Resolução. 

De acordo com o Art. 13, “o setor de construção civil fica obrigado a dar 

destinação final ambientalmente adequada aos resíduos de construção e demolição, 

não podendo mais encaminhá-los aos aterros” (BRASIL, PNR, 2010). No contexto 

dos resíduos sólidos gerados pela construção civil, a ABNT, por meio da NBR 

10.004, adaptada em 2004, classifica os resíduos em três categorias, conforme 

Quadro 5. 
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Quadro 5 - Classificação dos resíduos sólidos quanto à periculosidade 
Tipo Características 

Classe I – 
Perigosos 

Apresentam risco à saúde pública, provocando ou acentuando, de forma 
significativa, o aumento de mortalidade ou incidência de doenças; risco ao 
meio ambiente, quando o resíduo é manuseado ou destinado de forma 
inadequada. Possuem uma ou mais das seguintes propriedades: 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

Classe II – 
não inertes 

Podem ter propriedades como combustibilidade, biodegradabilidade ou 
solubilidade, porém não se enquadram como resíduo de classe I ou III. 

Classe III – 
Inertes 

Não têm nenhum dos constituintes solubilizados em concentrações 
superiores aos padrões de potabilidade de águas. 

Fonte: Adaptado da NBR 10.004, ABNT (2004) 
 

Fica evidente que, em relação à questão ambiental, a destinação inadequada 

dos resíduos traz uma série de malefícios, degradando não somente a área em que 

os resíduos são depositados, bem como também o entorno dessas áreas. Ademais, 

a atenção dos gestores públicos deve estar também centrada na questão dos custos 

inerentes à remoção de entulhos e resíduos sólidos em geral, haja vista a pouca 

disponibilidade de área para depositá-los. 

A solução mais adequada é a instalação de usinas de reciclagem dos 

resíduos da construção civil, uma vez que, tratados adequadamente, podem (como 

já se nota acontecer) ser reutilizados em outros segmentos, como pavimentação de 

ruas, cujo custo reduzido não implica em qualidade inferior. 

É também necessário que os gestores percebam que, em curto espaço de 

tempo, os resultados financeiros positivos oriundos do tratamento dos resíduos 

sólidos da construção civil compensarão o investimento dantes realizado quando da 

construção do empreendimento, até por que a frequência e continuidade das obras 

no ramo da construção civil é perene, tanto em se tratando de construção de novas 

unidades, assim como de reformas das construções já existentes. 

Uma das grandes problemáticas enfrentadas pela indústria da construção civil 

está relacionada ao tratamento dos resíduos gerados. A natureza física de tais 

resíduos é altamente dispersa, contemplando, dentre outros, restos de plástico, 

ferro, tinta, argamassa e equivalentes, madeira, e fiação elétrica, entre outros. A 

dimensão qualitativa e quantitativa já é, pela própria constituição, fator que merece 

destacada atenção no tratamento desses materiais, não mais utilizáveis na 

construção.  
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Em relação a esse foco, Agopyan e John (2011, p. 74) afirmam que “como 

consequência da grande massa de materiais manejada pela Construção Civil, 

agravada pelas elevadas perdas, o setor é [...] grande gerador de resíduos”. 

Um dos fatores que ensejam a ocorrência de resíduos não tratados e, por 

consequência, poluidores, é o nível de desenvolvimento cultural de um determinado 

local. Em relação a isso, são esclarecedoras as palavras de Freitas (2009, p. 17), 

“fator de grande relevância na geração de resíduos da construção e demolição é o 

nível de desenvolvimento econômico, social e cultural da [...] cidade”.  

O autor indica a necessidade de os responsáveis pela gestão buscarem 

alternativas de reuso e/ou destinação responsável dos materiais. Os organismos, 

tanto do setor público quando do setor privado, têm se debatido sobre essa 

temática, com a intenção de propiciar à sociedade, e ao ambiente, condições de 

sobrevivência plena. 

O setor da construção civil apresenta elevado consumo de recursos naturais 

e, por consequência, significativa geração de resíduos da construção civil. A 

produção da construção sustentável se consubstancia para não geração, 

reutilização, reciclagem e destinação adequada dos resíduos (AGOPYAN E JOHN 

(2011). Diante disso, compete ao município disciplinar a Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, em cumprimento à Resolução nº 307 do Conama, para o pequeno 

ou grande gerador, por meio de equipamento e máquinas de triagem e reciclagem. 

Esses resíduos, quando tratados mediante mecanismos públicos ou privados, 

permitem a geração de renda, emprego, além de criar sistema produtivo reverso 

estabelecido pelo reaproveitamento dos resíduos da construção civil sob a forma de 

matéria-prima empregada em alguns setores da construção civil (SEMEA, 2012). 

Os resíduos da construção civil devem obter gerenciamento adequado ao se 

considerar os possíveis danos e impactos ambientais, além de requerer apropriada 

gestão, evitando desperdício econômico, uma vez que o composto de resíduos são, 

na maioria das vezes, passíveis de reciclagem e reaproveitamento.  

O setor se fortaleceu em razão dos investimentos por parte do capital privado, 

que é atraído por interesses próprios e de caráter especulativo, atendendo o ramo 

imobiliário que é fomentado por programas e facilidades encontradas em ações 

governamentais que incentivam a aquisição de bens, como o financiamento da casa 

própria pela classe média. 
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Demonstra-se, no Gráfico 1, a participação da Construção Civil frente aos 

diversos ramos empresariais envolvidos no ano de 2009. 

Gráfico 1 - Participação da construção civil em relação a outros mercados 

 
Fonte: CBIC (2010) 

 
A análise do Gráfico 1 demonstra que, além da atividade de construção 

propriamente dita, a indústria de materiais detém expressiva fatia de participação 

(18,0%), o que consente comentar que a utilização de materiais fabricados com 

aplicação de tecnologias convergentes ao âmbito da sustentabilidade, propiciará 

tratamento mais adequado aos resíduos gerados. 

O ambiente construído demanda material à construção e o consumo deve ter 

certa racionalidade para que os efeitos possam ser diminuídos. 

Para Agopyan e John (2011), 
o produto da construção, o ambiente construído, tem enorme extensão e 
não pode ser miniaturizado. A construção demanda enorme quantidade de 
materiais – algo entre [quatro e sete] toneladas por habitante a cada ano 
(AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 59) 
 

Considerado o aumento da construção civil, tornam-se imprescindíveis usinas 

recicladoras para o beneficiamento dos resíduos das construções e demolições, na 

tentativa de minimizar os impactos ao meio ambiente. 

Essas usinas têm como capacidade a britagem fina, empregada na produção 

de artefatos de cimento. A possibilidade de venda dos agregados deve aumentar à 

medida que a prática da reciclagem se disseminar no mercado e demonstrar ganhos 

significativos por parte dos construtores (REGGIO; OHASHI, 2008). 

http://www.cbicdados.com.br/textos.asp?tipo=6�
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A destinação correta dos resíduos, com base na Resolução nº 307 do 

CONAMA permite maiores discussões sobre os rumos da sustentabilidade, das 

condições climáticas, da preservação ambiental e do consumo consciente.  

 

3.3 Resíduos da construção civil e os possíveis danos 
ambientais 

 

A Resolução nº 307/2002 do CONAMA estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos referente à gestão integrada dos resíduos sólidos, proíbe a 

destinação para aterro sanitário, além de considerar que a disposição inadequada 

desses resíduos contribui para a degradação ambiental. 

O desenvolvimento de políticas públicas na esfera municipal deve atender às 

necessidades particulares e específicas de cada cidade, com a criação de centros 

de triagem, de coleta e reciclagem dos resíduos, visando à redução dos resíduos 

gerados no canteiro de obras (MARTINS; MURARI, 2013). 

Uma das causas da degradação ambiental está na disposição inadequada 

dos resíduos da construção civil. Os serviços dos ecossistemas podem ser afetados, 

assim como a qualidade de vida da população (MARTINS; MURARI, 2013). 

A diversidade de resíduos merece atenção especial, pois os rejeitos gerados 

são classificados quanto à natureza e à especificidade, não existindo uma única 

tecnologia para reciclagem de todos os resíduos. Cada classificação de resíduo da 

construção civil possui o processo adequado de reciclagem, e a aplicação como 

insumo básico novamente no mesmo setor é específico de acordo com a sua 

natureza (REGGIO; OHASHI, 2008). 

O setor compromete consideravelmente o meio ambiente pelo consumo de 

recursos minerais, como areia, cal, ferro, alumínio, madeira, água e também pela 

produção de resíduos, mas há formas de transformar a construção civil: reciclando 

os destroços de construção. O processo é simples e requer, principalmente, 

mudança de hábito da população e providências do poder público (AGOPYAN E 

JOHN, 2011). 

A medida é sustentável, já conquistou e é amplamente difundida nos países 

europeus e pode se constituir em medida fundamental na luta pela sustentabilidade 

do planeta. Como poucos processos, os resíduos da construção civil de classe A – 
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alvenaria, tijolos e blocos, principalmente, conseguem voltar para o mercado da 

construção em forma de matéria-prima. A reciclagem pode proporcionar a 

construção de outras dezenas de novas construções, com preço reduzido 

(MARTINS; MURARI, 2013). 

Novas estradas vicinais, quadras esportivas, novos metros cúbicos de areia, 

pedra e até novas moradias podem surgir com a reciclagem do material da 

construção. Grande parte desse produto se perde em aterros ou ‘entulhódromos’ e é 

devolvida ao meio ambiente, mas de modo perverso e muitas vezes calamitoso, 

gerando perda da vegetação onde os resíduos são depositados (LEITE, 2009). 

Promover a sustentabilidade baseia-se na busca pelo equilíbrio entre meio 

ambiente, sociedade e adoção de tecnologias. Os resíduos das construções e 

demolições são gerados, muitas vezes, pela deficiência no processo de produção, 

falta de tecnologia empregada, má qualidade dos materiais utilizados, perdas no 

transporte, armazenagem e até mesmo falta de preparo e qualificação dos 

trabalhadoresa no manejo dos materiais empregados na construção civil.  

É preciso rever os tipos de processamento de resíduos a partir da cultura do 

não desperdício, além de observar a qualidade do material já reciclado e as novas 

formas de emprego na construção civil da matéria-prima proveniente da reciclagem. 

O descarte irregular dos resíduos das construções e demolições produzidos no 

município acarreta na malha urbana danos ambientais, destacando-se (LEITE, 

2009): 

• agregação de lixo; 

• assoreamento de margens do curso d’água; 

• entupimento de bueiros e galerias; 

• poluição visual e degradação da paisagem urbana; 

• destruição de áreas de preservação permanente (APP); 

• contaminação de solo e água; 

• estorvo da drenagem d’água de encostas; e 

• proliferação de vetores de doenças endêmicas como roedores, baratas, 

moscas, cobras e escorpiões. 

Os resíduos constituem um dos principais problemas da conjuntura atual 

enfrentados pela sociedade, no tocante ao manejo de recursos e descarte correto. 

Nas palavras de Agopyan e John (2011) 
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o impacto ambiental da Construção Civil depende de toda [...] cadeia 
produtiva: extração de matérias primas; produção e transporte de materiais 
e componentes; concepção e projetos; execução (construção), práticas de 
uso e manutenção e, ao final da vida útil, a demolição/desmontagem, além 
da destinação de resíduos gerados ao longo da vida útil (AGOPYAN; JOHN, 
2011, p.14). 
 

O impasse dos resíduos envolve não apenas as formas de transporte, 

disposição e reciclagem, mas os stakeholders, todos aqueles envolvidos no sistema 

produtivo e reverso. A preservação ambiental é, portanto, de interesse coletivo, e 

todos os envolvidos com o sistema reverso são protagonistas na busca pela 

qualidade do ambiente em que se vive.  
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4 METODOLOGIA APLICADA A PESQUISA 
 

Este estudo é de natureza exploratória, e utiliza-se da abordagem 

qualiquantitativa. Quanto às técnicas de pesquisa adotadas para a coleta de 

dados/informações, foram utilizadas fontes primárias e secundárias em pesquisa de 

documentação, pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, conforme Quadro 6. 

Técnicas Descrição 

Pesquisa 
Documental 

Arquivo privado e público: 
- Documentos oficiais (leis, normas, relatórios, homepage); 
- Dados estatísticos (IBGE, CIBIC, SEADE, SEMEA, SINDUSCON, 
ACONVAP e PMSJC). 
- Livros, dissertações e teses (impressas e eletrônicas) 

Observação 
Intensiva 

In loco: 
- Usina de beneficiamento de resíduos de construção civil (imagens 
cedidas pela empresa). 
- Ponto de Entrega Voluntária (registro iconográfico). 

Diagnóstico dos 
Dados 

Busca por informações na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
São José dos Campos, SP. 

Quadro 6 – Fontes de pesquisa 
Fonte: Adaptado de Lakatos e Marconi (2007) 

 
A fundamentação teórica pautou-se em criterioso levantamento de bibliografia 

específica relacionada com a produção e gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos. 

Incluem-se, nesta etapa, as diferentes legislações vigentes, tanto referentes 

aos resíduos sólidos urbanos como aos resíduos das construções civis (RCC), e 

demolições de reformas (RCD). 

No decorrer desta pesquisa tornou-se necessário investigar, mais 

detalhadamente, alguns elementos específicos da construção civil, como, por 

exemplo, o canteiro de obras e a classificação dos resíduos provenientes dessa 

atividade. Para alcançar tal intento, foram realizadas leituras de artigos, livros, 

revistas, jornais, teses e dissertações relacionadas ao assunto. 

A finalidade da pesquisa bibliográfica foi fornecer argumentação e 

embasamento teórico ao objetivo proposto: analisar os efeitos das medidas 

adotadas pelo município de São José dos Campos (SP) no gerenciamento dos 

resíduos sólidos da construção civil e demolição de reforma em atendimento à 

Política Nacional.  

Para que os objetivos fossem alcançados, também foi realizada pesquisa de 

campo, com observação intensiva em visitas in loco a alguns terrenos baldios, onde 
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foi possível identificar o descarte irregular de resíduos da construção civil e 

demolições de reforma. Tal comprovação foi feita por registros iconográficos. A 

escolha dos locais foi aleatória, pois, a intenção era registrar a prática de descarte 

irregular em pontos do município de São José dos Campos, SP. 

Além da pesquisa bibliográfica, foram coletados dados na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SEMEA), em setembro de 2012, e na Usina de 

Reciclagem de São José dos Campos, SP, em novembro do mesmo ano. 

A coleta de dados permitiu obter maior entendimento do funcionamento dos 

onze pontos de entrega existentes na cidade, os PEVs, oferecidos ao pequeno 

gerador de RCC/RCD, e da Usina de Reciclagem dos resíduos de Classe A: 

alvenaria, concreto, e argamassas (RCC Ambiental).  

Diante da exposição das técnicas de pesquisa utilizadas elaborou-se, para 

melhor entendimento do procedimento metodológico, a Figura 2. 
Figura 2 – Procedimento metodológico do trabalho 
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5 PANORAMA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E A 
POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS NO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 

 

 

5.1 O município de São José dos Campos/SP e a evolução da 
construção civil 

 

A área de estudo do presente trabalho localiza-se na Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte – RMVPLN – e é formada por 39 municípios 

subdivididos em 5 sub-regiões (Figura 3). A RMVPLN foi criada pelo então 

governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin em 09/01/2012 – Lei 

Complementar 1.166/2012. 

 
Figura 3 - Municípios que integram a RMVPLN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: EMPLASA (2012) 
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A população gira em torno de 2,3 milhões de habitantes, 5,5% do total do 

Estado de São Paulo (EMPLASA, 2012). 

A região apresenta uma posição estratégica entre as duas Regiões 

Metropolitanas mais importantes do País: São Paulo e Rio de Janeiro. ,  

A produção industrial local é bastante desenvolvida, com predomínio dos 

setores automobilístico, aeronáutico, aeroespacial e bélico nos municípios 

localizados no eixo da Rodovia Presidente Dutra (BR-116). No Litoral Norte 

destacam-se as atividades portuárias e petroleiras além do turismo, setor 

significativo desenvolvido na Serra da Mantiqueira e cidades históricas (EMPLASA, 

2012). 

De forma simplificada, é possível afirmar que a região foi o cenário de 

diferentes ciclos econômicos, iniciados na prática da agricultura de subsistência e 

apresamento de índios passando, mesmo que de forma indireta, pelo ciclo do ouro 

de Minas Gerais e a posterior produção de café no século XIX e início do XX. Com a 

decadência desta última, estabelece-se a produção de leite e outras atividades 

ligadas ao setor primário da economia.   

A riqueza proveniente da produção de café aliada a implantação da 

infraestrutura de transportes, o ferroviário representado pela Estrada de ferro Central 

do Brasil e o rodoviário com a  abertura da rodovia Rio-São Paulo em 1928, entre 

outros fatores, possibilitaram "o movimento inicial da industrialização valeparaibana" 

no qual destacam-se os munícipios de Jacareí, Pindamonhangaba e Taubaté 

(RIBEIRO; MELLO, 2010, p.70). 

Pensando São José dos Campos, é possível delinear dois momentos 

econômicos distintos: a atividade sanatorial e a atividade industrial e tecnológica. 

Sobre o café é relevante considerar que sua expansão não foi homogênea, e 

segundo Simone Lessa, São José dos Campos não apresentava “vínculos com o 

complexo cafeeiro” (LESSA, 2001, p.78). Contudo, o fator de destaque da produção 

cafeeira relaciona-se com o poder de atração populacional da nova atividade, 

reforçada inclusive pelo processo de decadência da atividade mineradora em Minas 

Gerais (MULLER, 1969). 

Segundo a historiadora Lessa (2001) no período senatorial, que durou 

aproximadamente do século XIX até aproximadamente 1950, 
o município começou a receber investimentos estatais, e a fazer parte das 
estratégias governamentais no que diz respeito ao que poderíamos chamar 
de política territorial desenvolvimentista, principalmente a partir da Ditadura 
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Vargas. Este processo de investimento na cidade sanatorial criou as bases 
infra-estruturais que viabilizaram a cidade industrial moderna (LESSA, 2001, 
p. 22). 

Vale ressaltar que as primeiras atividades industriais do município remontam 

da década de 1920 e estabelecem-se principalmente no bairro de Santana, atual 

Zona norte do município. Simone Narciso Lessa afirma ainda que uma série de 

fatores corroboraram para esta concentração como as características físicas da área 

e o contingente populacional que apresentava-se como mercado consumidor 

(LESSA,2001). 

Nas palavras de Lessa (2001), 
em função de incentivos da Prefeitura de São José, chegaram as primeiras 
fábricas: as cerâmicas e a Tecelagem Paraíba. Esta primeira 
industrialização direcionou o crescimento da cidade para o bairro de 
Santana, primeiro bairro industrial de São José dos Campos (LESSA, 2001, 
p. 22). 
 

Em 1938 surgiu o primeiro zoneamento dividindo a cidade em zonas distintas: 

sanatorial, industrial, residencial e comercial (LESSA, 2001). 

Na década de 1940 novas indústrias aportam no bairro de Santana e marcam 

uma nova fase do processo industrial local. O marco deste novo período foi a 

instalação da Rhodosá de Rayon que se estabeleceuem 1949, na área demarcada 

para atividades industriais (LESSA, 2001). 

No mesmo período  uma nova perspectiva apresenta-se para o munícipio de 

São José dos Campos,  o mesmo é eleito para sediar  a implantação de um centro 

de pesquisa e tecnologia aeronáutica – o CTA.  

A implantação do complexo e a abertura da Avenida Nelson D'Ávila, que liga 

o CTA ao centro da cidade, acabam por estabelecer o novo eixo de crescimento do 

município (LESSA, 2001). 

Sobre esta expansão Lessa (2001) descreve que, 
Indústrias, associações e a continuação das obras do CTA, trouxeram 
arquitetos de fora, alguns de renome, como Rosento Santos Mourão, ( Hotel 
do CTA, 1958, Hospital Nossa Senhora de Fátima, 1966), Ícaro de Castro 
Mello (Tênis Clube – 1966), Rino Levi (Fundação Vale Paraibana de Ensino, 
1969, dentre outros), Robeto Burle Marx, (paisagismo e painéis da casa de 
Olívio Gomes). Estes arquitetos exerceram uma forte influência na 
arquitetura local. As residências de uma classe média emergente passou a 
se valer desta arquitetura como representação do destino que queriam para 
a cidade: modernidade e indústria (LESSA, 2001, p. 97). 
 

Cabe, contundo, destacar que dez anos mais tarde – 1950 – ocorre a 

inauguração da rodovia Presidente Dutra – BR-116 – que traz novos rumos para a 

economia da região. Concomitantemente, tem-se o Plano de Metas do então 
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presidente Juscelino Kubitschek (1955-1960) no qual, segundo Ribeiro e Mello 

(2010), 
pela primeira vez o conceito de planejamento era tomado como 
instrumento sistemático de política econômica. Apoiado na abertura de 
investimentos ao capital estrangeiro, este programa traria mudanças 
radicais a todo sistema produtivo brasileiro, tendo como um dos pilares a 
definição da moderna indústria de base. A região do Vale do Paraíba estaria 
no centro dessas tranformações (RIBEIRO e MELLO, 2010, p. 74, grifo dos 
autores). 
 

A implantação da rodovia muda o direcionamento da expansão urbana do 

município. As transnacionais instalam-se em suas margens e a rodovia passa a 

polarizar “a maioria dos grandes conjuntos industriais que se estabeleceram no 

município a partir dos anos 50” (LESSA, 2001, p. 106). 

A presença das indústrias acaba por atrair um significativo contingente 

populacional, e em 1960 o município registrava a instalação de 189 indústrias – 

destaque para a Kanebo, a Alpargatas, a Eaton e a Engesa, e na mesma década 

passa a ser considerada a principal cidade industrial da região, posição que antes 

pertencia a Taubaté (SOUZA, 2000).  

E neste período, segundo a mesma autora, que se inicia o processo de 

verticalização de São José dos Campos, inicialmente vinculado as área central do 

município (SOUZA, 2000). 

Pensando a moderna indústria imobiliária e o Estado como grandes agentes 

produtores do espaço urbano, ressalta-se a análise proposta por Souza (2000) sobre 

o processo de crescimento urbano e de verticalização do município estudado que 

cita que, 
os principais fatores que contribuíram para o rápido crescimento e para a 
evolução do processo de verticalização na cidade e São José dos Campos 
foram a construção do CTA, a duplicação da Rodovia Presidente Dutra na 
década de 60 e a intensa industrialização ocorrida no período de 1950 e 
1970. Devido a esses fatores houve uma grande expansão da área urbana, 
um aumento populacional que duplicou entre as décadas de 60e 70 e o 
surgimento dos primeiros edifícios na área central da cidade. Em São José 
dos Campos, o processo de expansão urbana se deu a partir da região 
central da cidade, ultrapassando inclusive algumas barreiras físicas 
existentes na cidade, como o Banhado, o rio Paraíba do Sul, o ribeirão 
Vidoca, o córrego Lavapés e a Via Dutra. Acompanhando a expansão 
urbana, a verticalização, iniciada no núcleo central da cidade, passou a ser 
constatada em todas as regiões da cidade (SOUZA, 2000, p. 47-48) 
 

São José dos Campos está localizado a leste da capital do Estado – São 

Paulo – e tem uma população de 629.921 mil habitantes (IBGE, 2010). O Município 
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é composto por três distritos: São José dos Campos (Sede), Eugênio de Melo e São 

Francisco Xavier (Figura 4). 

Atualmente, São José dos Campos é centro de referência no Vale do Paraíba, 

Sul de Minas, Sul Fluminense e Litoral de São Paulo.  O Município é polo de uma 

Região de mais de dois milhões de habitantes e apresenta marcante 

desenvolvimento econômico e tecnológico11

Dispõe de um dinâmico ambiente de negócios formado por um complexo de 

indústrias, comércio e serviços, centros de pesquisa, incubadoras e universidades 

das mais competitivas do País (PMSJC, 2012). 

. 

 
Figura 4 - Localização do município de São José dos Campos/SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Tomazette (2011) 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) do Município é o oitavo maior do Estado de São 

Paulo e o 22º do País. De acordo com o Sindicato da Construção Civil 

(SINDUSCON), a expectativa de crescimento do PIB da construção civil para o ano 

de 2013 é, em média, de 4% (SINDUSCON, 2013).  

O crescimento da construção civil no Município é percebível, de acordo com 

os dados coletados da Associação das Construtoras do Vale do Paraíba 

                                                           
11 Segundo Souza e Costa, “São José dos Campos, SP, Brasil [...] é [...] reconhecido como o centro 
da tecnologia aeroespacial brasileira, cujo núcleo composto pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA), pelo Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial (CTA), pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) e pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer), reproduz características 
semelhantes aos principais centros de inovação tecnológica do mundo” (SOUZA e COSTA, 2010, 
p.1). 
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(ACONVAP). Com o aumento do número das construções, novos postos de 

emprego são gerados, trazendo mais progresso e ganhos econômicos para o local.  

Estima-se que a construção civil seja responsável por até 50% do uso de 

recursos naturais nessa sociedade, dependendo da tecnologia utilizada. Na 

construção de edifícios, o transporte e a fabricação dos materiais representam 

aproximadamente 80% da energia gasta (SINDUSCON, 2013). 

O Gráfico 2 apresenta o número de construções na cidade de São José dos 

Campos. 

 

Gráfico 2 - Número de construções na cidade de São José dos Campos 
 

 
Fonte: ACONVAP (2012) 

 
A análise dos dados do Gráfico 2 aponta que é possível perceber o ritmo do 

crescimento das construções, seguido de pequenas oscilações. O número de 

estabelecimentos construídos abrange salas comerciais, casas e apartamentos de 

um a quatro dormitórios. 

Ao comparar os períodos compreendidos, percebe-se o crescente número de 

empreendimentos construídos na cidade, registrando no primeiro período, 

aproximadamente 18.000 novas construções (Nov 07 a Jun 08) e no ultimo período, 

cerca de 31.000 novas construções (Nov 11 a Jun 12), ou seja, recortando os 

períodos compreendidos entre os anos de 2007 a 2012, registra-se o crescimento de 

aproximadamente 43% em unidades construídas na cidade. 

Mesmo com as oscilações decorrentes dos aspectos econômicos, os 

estabelecimentos construídos na cidade de São José dos Campos sofreram 
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aumento significativo. Os dados referentes ao último período, 2011/2012, demonstra 

o último levantamento divulgado pela ACONVAP. 

Foi divulgada pela mesma Associação outra pesquisa, revelando a evolução 

do crescimento da construção civil em números (quantidade), tomando como 

referência apenas os últimos cinco anos do mês de junho. 

Por meio dessa pesquisa, verifica-se que houve crescimento quantitativo das 

unidades construídas de 2008 até 2012, levando em consideração as construções 

de salas comerciais, casas e apartamentos de um a quatro dormitórios. 

O Gráfico 3 apresenta esses dados. 
 

Gráfico 3 - Unidades construídas em junho na cidade de São José dos Campos 

 
Fonte: ACONVAP (2013) 

 
Percebe-se, no comparativo dos anos de 2008 a 2012, que houve aumento 

de 47% no número de construções. Com o aumento significativo nos últimos anos 

questiona-se o que tem sido feito com os resíduos das construções e demolições. 

Se houve aumento das unidades construídas, por consequência a quantidade de 

rejeitos aumentou proporcionalmente.  

Torna-se compromisso público o gerenciamento de todo resíduo, incluindo os 

provenientes das atividades de construção civil produzidos na cidade conforme 

política nacional vigente. 

Essa política determina que o Poder Público deva estruturar um sistema que 

colete separadamente os resíduos comuns e os recicláveis segregados pelo 

consumidor, e que faça chegar tais resíduos recicláveis ao reciclador.  

O gerenciamento, por sua vez, deve ser entendido como o contíguo de ações 

exercidas, direta ou indiretamente, nas fases de coleta, transporte, transbordo, 
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tratamento e destinação final ambientalmente sucedida dos resíduos sólidos, e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (SIQUEIRA, 2013). 
 

5.2 Produção de resíduos sólidos da construção civil e demolição 
de reforma em São José dos Campos/SP 

 

São José dos Campos possui política de gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos. Dados oficiais da prefeitura indicam que a cidade oferta o serviço de coleta 

seletiva, desde 1990, atendendo a 90% da população residente (PMSJC, 2008).  

No que diz respeito aos resíduos da construção, o Município tem apresentado 

a mesma preocupação, tanto que conta com cooperativas parceiras que 

comercializam os resíduos da classe B: madeira, metal, plástico e papel. 

O Poder Público instituiu, ainda, a Lei Municipal nº7146, em 31 de julho 2006, 

que contempla o Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, de acordo com o 

Centro de Estudos Aplicados à Administração Municipal (CEAAM, 2006). 

Além de gerir todos esses resíduos e destiná-los corretamente, um novo 

desafio que se apresenta é o de promover o beneficiamento na lógica do sistema 

reverso.  

Sob a luz da política nacional de resíduos sólidos, a logística reversa é 

conceituada como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, e se 

caracteriza por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar 

a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada (SIQUEIRA, 2013). 

Salienta-se que São José dos Campos não possui aterro específico para 

resíduos sólidos da construção e demolição. No caso, o Município atribuiu tal 

competência ao Departamento de Limpeza Urbana (URBAM), a responsabilidade 

pelo gerenciamento dos resíduos das construções gerados na cidade. A 

municipalidade incorpora as providências e as responsabilidades para aqueles que 

geram esses resíduos, para os que transportam e para os recebem.  

Alguns dos ganhos esperados com a aplicação das políticas públicas 

orientadas aos resíduos das construções são elencados na Legislação Municipal, 

como (CEAAM, 2006): 
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• redução dos custos municipais com limpeza pública;  

• descarte facilitado dos pequenos volumes de resíduos das construções, 

disposição racional dos grandes volumes em empresas credenciadas e 

especializadas;  

• preservação ambiental por meio de redução dos impactos provenientes da 

deposição irregular, dos volumes aterrados e da exploração incessante e 

devastadora das jazidas minerais;  

• preservação do ambiente urbano e da qualidade de vida dos habitantes; 

incentivo à captação, reciclagem e reutilização dos resíduos nos 

ambientes urbanos; e 

• incentivo à redução da geração dos enormes volumes de resíduos com a 

conscientização ambiental e redução de perdas nos canteiros de obras 

nas atividades de construção civil. 

Faz-se necessário, porém, pesquisar como o Município tem buscado alcançar 

tais objetivos. Para tanto, apresentar-se-á uma análise do gerenciamento de RCC e 

RCD desenvolvido atualmente em São José dos Campos/SP. 

 

5.3 Gerenciamento dos resíduos das construções em São José dos 
Campos 

 

Atualmente, a cidade de São José dos Campos produz, com base nos dados 

oficiais da Prefeitura, cerca de 1.200 t/dia de resíduos das construções e 

demolições, além de outros volumosos, totalizando mais de 10.000 m3 de resíduos 

das construções, reformas e demolições por mês (SEMEA, 2013). 

Desses, 70% são oriundos de grandes geradores, que produzem mais de 1m3 

/dia12

 

, e 30% de pequenos geradores, que produzem até 1m3 / dia, e são atendidos 

em Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos de Construção Civil (PEV) (SEMEA, 

2013). 

 

 

                                                           
12  Um metro cúbico (1m3) de resíduos de construção civil e demolição de reforma (RCC/RCD) 
equivale, em média, a 1,5 toneladas (SEMEA, 2013). 
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5.3.1 Atribuições do pequeno gerador 
 

Aos pequenos geradores de resíduos a Prefeitura disponibiliza pontos de 

entrega voluntária (PEV), conforme Figura 5, que são áreas de transbordos 

responsáveis pela recepção, separação e destino de todo resíduo da construção 

civil. 
 

Figura 5 – PEV no bairro Jardim Satélite em São José dos Campos/SP 

 
    Fonte: PMSJC (2013) 

 

Atualmente, a cidade de São José dos Campos possui 11 PEVs para atender 

o pequeno gerador, e tem parceria com duas cooperativas de reciclagem: a 

Cooperativa São Vicente e a Cooperativa Futura. Além dos resíduos das 

construções e demolições, os pontos de entrega recebem sucata, poda de árvores, 

vidro, eletrônicos, óleo de cozinha, lâmpada, pilha, sofá, e colchão, entre outros, não 

ultrapassando a quantidade específica diária por munícipe (1m3). 

Os pontos de entrega estão distribuídos por região. A região sul da cidade 

conta com seis pontos de entregas; a norte um; a central dois pontos; e a região 

leste possui mais dois pontos de entrega. A Figura 6 destaca esses pontos. 
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Figura 6 – Perímetro urbano da cidade de São José dos Campos/SP 

 
Fonte: PMSJC (2013) 
 
 

Os pontos de entrega espalhados na cidade recebem ao todo cerca de 1.500 

m3 por mês de resíduos da construção e demolição das categorias: A – alvenaria, 

concreto, argamassas e solos; B – madeira, metal, plástico e papel; C- produtos sem 

tecnologia para recuperação; D – resíduos inflamáveis como tintas, óleos, solventes. 

Os pontos de entrega estão localizados nos bairros: Altos de Santana, Vila 

Progresso, Vila Jaci, Galo Branco, Parque Novo Horizonte, Jardim Satélite, Conjunto 

31 de Março, Residencial Gazzo, Campos dos Alemães, Parque Interlagos e D. 

Pedro II.  

O que se pode perceber é a grande concentração de PEV na região sul do 

Município. De acordo com a Prefeitura da cidade, a região sul é a maior geradora de 

RCC/RCD, com aproximadamente um terço do total. O pequeno gerador destina os 

resíduos da construção civil para o PEV que efetua a triagem no local. 

A gestão dos PEV compete à Cooperativa Futura, que recebe mensalmente 

em cada área de transbordo o valor de R$ 16.720,00, que são destinados a 

manutenção mensal, material de consumo, panfletos de divulgação, limpeza, 

despesas de escritório e telefones, bem como remuneração dos cooperados, 

pagamento de encargos sociais, vale-transporte, gastos com contabilidade, e 

aluguel de automóvel para transporte da coordenação, entre outros.  

Quanto à classificação dos resíduos das construções, quando pertencem à 

Classe A, verifica-se por intermédio de órgão público, SEMEA, se há obras que 
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exijam nivelamento e pavimentação, e assim o material é destinado à obra, caso 

contrário, a área de transbordo faz o levantamento da disponibilidade para 

recebimento na usina de reciclagem para beneficiamento e direciona para área 

pública de transbordo até o aceite da usina de reciclagem. 

E, quando há disponibilidade na usina, o material é encaminhado diretamente 

por caminhão da prefeitura, sem ônus algum. 

Os resíduos de Classe B são encaminhados para cooperativa de reciclagem 

Futura, que após separar e compactar os materiais os fornece para empresas 

interessadas.  

Já os materiais de Classe C, produtos sem tecnologia disponível para 

recuperação, e da Classe D, resíduos inflamáveis, como tintas, solventes e óleos, 

são enviados para aterro sanitário ou empresas licenciadas na região que detêm 

tecnologia adequada para efetuar reciclagem ou apenas para disposição final. 

 

5.3.2 Atribuições do grande gerador e transportador 
 

Ao se tratar do grande gerador de resíduos das construções e demolições, 

produtor de mais de 1m3 por dia, deve-se contratar o transportador de resíduos de 

construção e resíduos volumosos, cadastrado na Secretaria de Transportes, que se 

encarrega, por meio de atividade remunerada, da coleta, triagem e transporte dos 

resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação.  

De acordo com a Prefeitura da cidade, para atender todo o município são 

cadastradas 35 empresas que são autorizadas a alugar caçambas e transportar o 

material para áreas de triagens e destinação final. O grande gerador efetua triagem 

dos rejeitos da construção in loco em caçambas específicas (Classe A, B, C ou D).  

Em relação aos resíduos da Classe A, alvenaria, concreto, argamassas e 

solos, se há equipamento de reciclagem no canteiro de obras os resíduos são 

transformados em brita, pedrisco e areia, e o material processado é aplicado na 

própria construção, em obras não estruturais. Caso não haja equipamento para 

reciclagem, é contratada uma das empresas licenciadas para transporte e destino 

correto.  

O Controle de Transporte de Resíduos é o documento emitido pelo 

transportador, que fornece informações sobre o gerador, a origem dos resíduos, 
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quantidade, descrição e destino. Esse documento é exigido pela Prefeitura de São 

José dos Campos quando há fiscalização. 

O transportador se encarrega, por meio de atividade remunerada da coleta, 

após a triagem, pelo transporte dos resíduos entre as fontes geradores e as áreas 

de destinação autorizadas pelo Poder Público. Os resíduos podem ser enviados 

para aterro privado de resíduos das construções para disposição final, ou para a 

usina de reciclagem que realiza o beneficiamento de todo material recebido e 

revende para o mesmo setor civil. 

Quando a triagem realizada na construção é duvidosa, o transportador, que 

agora se torna responsável pelos resíduos, encaminha para área de transbordo 

particular para realizar a correta separação conforme a classificação estabelecida 

pela resolução CONAMA 307/2002, e depois os destina à usina, dando sequência 

ao fluxo. 

Se os resíduos se enquadram na Classe B, madeira, metal, plástico e papel, o 

transportador os direciona para a cooperativa de reciclagem conveniada ou para 

empresas de reciclagem; se pertencem à classe C ou D, destinada a produtos sem 

tecnologia para recuperação e resíduos inflamáveis, como tintas, óleos e solventes, 

são enviados para aterro sanitário ou para outras empresas na Região que detêm 

tecnologia adequada para efetuar reciclagem ou somente para disposição final 

(Figura 7).  

Vale ressaltar, contudo, que esses são os dados oficiais disponibilizados pela 

secretaria de meio ambiente de São José dos Campos, SP, porém, foi possível 

identificar em alguns pontos da cidade a disposição irregular em áreas de 

preservação permanente e terrenos baldios, abordados nesse estudo.  

 

5.3.3 Atribuições da usina de beneficiamento dos resíduos das 
construções e demolições 

 

Os receptores, em consonância ao Art. 14 da Lei Municipal nº 7146/2006, 

devem promover o manejo dos resíduos em determinadas áreas de Transbordo e 

Triagem dos resíduos das construções (CEAAM, 2006). A legislação municipal prevê 

a utilização prioritária dos resíduos classificados na categoria A.  
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A única usina privada instalada na cidade possui área de 12.590 m2 e recebe 

resíduos da Classe A, como alvenaria, concreto, argamassas e solos, e o valor pago 

por m3 é de aproximadamente R$ 12,00. A usina tem capacidade produtiva de 60 

m3/hora, gerando renda e viabilizando, em parte, a logística reversa dos resíduos 

das construções locais.  

Além de receber, a usina processa, recicla e vende o produto final como 

matéria prima para o próprio setor: a Indústria da Construção Civil. Ressalta-se que, 

o insumo processado pode ser vendido até 40 % mais barato e que poderá ser 

empregado novamente na construção em obras não estruturais. 

A Figura 7 mostra o equipamento utilizado pela usina no processo de 

reciclagem dos resíduos de Classe A. 

Figura 7 - Recicladora de resíduos da construção 

 
Fonte: RCC Ambiental (2012) 
 

Os resíduos são processados e transformados em material que pode ser 

aplicado novamente nas construções. 

A Figura 8 mostra as etapas desse processo. 
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Figura 8 – Etapas do processo de reciclagem 

 

 
Fonte: RCC Ambiental (2012) 
 

Com o emprego dessa tecnologia torna-se possível sustentar um fluxo de 

reciclagem. Após o recebimento dos resíduos provenientes das atividades de 

construção civil e demolição de reforma, faz-se o beneficiamento (reciclagem), 

transformando-os novamente em matéria-prima para emprego no mesmo setor. 

 

5.3.4 Resultados obtidos com a reciclagem dos resíduos 
 

Os resultados que podem ser esperados com a reciclagem dos resíduos de 

Classe A são (RCC AMBIENTAL, 2012): 

• areia reciclada com granulometria inferior a 3mm: utilização em 

argamassa, alvenaria de vedação, e fabricação de tijolos; 

• pedrisco com granulometria entre 3 e 9mm: utilizado na fabricação de 

blocos de concreto, fabricação de manilhas de esgoto, fabricação de 

tampas para caixas, fabricação de artefatos de concreto em geral; 

• brita1: material com granulometria entre 9 e 19mm, proveniente da 

reciclagem de concreto e blocos de concreto: utilizado em obras de base e 

sub-base, correções topográficas de terrenos e ruas não pavimentadas; 
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• brita2: material com granulometria entre 19 e 32mm proveniente da 

reciclagem de concreto e blocos de concreto:fabricação de concreto para 

ser utilizado em pisos e obras não estruturais; utilizado em drenagens; 

• agregados graúdos: Bica Corrida Cinza, a base de resíduos de concreto: 

material proveniente da reciclagem de concreto e blocos de concreto com 

dimensões máximas de 63mm. Aplicado em obras de base e sub-base de 

pavimentos, na regularização de vias não pavimentadas; em aterros e 

acertos topográficos de terrenos, em obras de terraplenagem, de 

pavimentação, e confecção de barragens; 

• bica corrida com percentual de agregados cerâmicos: material 

proveniente da reciclagem de concretos e blocos de concretos com 

percentual de cerâmica, com dimensões máximas de 63mm. Aplicado em 

obras de base e sub-base de pavimentos, reforço e subleito de 

pavimentos; regularização de vias não pavimentadas; aterros e acertos 

topográficos de terrenos; e 

• rachão: material com dimensão inferior a 150mm, proveniente da 

reciclagem de concreto e blocos de concreto, aplicado em obras de 

pavimentação; drenagens e terraplenagens. 
Para melhor entendimento e clareza a respeito do gerenciamento dos 

Resíduos da Construção Civil e Demolição existente em São José dos Campos, foi 

elaborado um fluxograma que está ilustrado na Figura 9. 
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Figura 9 - Sistema produtivo e reverso dos resíduos da construção civil 
Resíduos Sólidos da Construção 

Civil

Destina para um dos onze  
PEV (Ponto de Entrega 
Voluntária) da cidade

Efetua a separação dos 
resíduos por categoria

Caminhão da prefeitura 
(URBAM) transporta para 

a usina de reciclagem

Caminhão da prefeitura 
(URBAM) transporta para 
área de transbordo até o 

aceite da usina

Caminhão da prefeitura 
(URBAM) transporta para local 

da obra

Direcionado para cooperativa 
de reciclagem

Classe B

Envia para Aterro Sanitário
Ou

Empresas de reciclagem 
Ou

 Aterro privado para disposição

Efetua Triagem in loco 
 e

Contrata empresa transportadora

Aterro de 
resíduos privado 
para disposição 

final.

Usina de 
reciclagem

Classe B

Pequeno Gerador:
Até 1m3

Grande Gerador:
Acima 1m3

Classe A, B Classe C, D

Classe C, D Classe A, B

Qual Destino 

Recicla In 
Loco

Qual Destino Se existe Obra de pavimentação

Classe A

Classe A

Há disponibilidade na Usina

Não há
disponibilidade

  
 Fonte: Elaborado pelo autor 
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O fluxograma demonstrado na Figura 9 serve para organizar os diferentes 

destinos dados aos resíduos das construções, levando em consideração a 

classificação de cada categoria e atribuições do pequeno e grande gerador. 

Ao analisar a Figura 9 pode-se ter uma visão macro do processo que organiza 

e distingue o pequeno e grande gerador, bem como os diferentes destinos dados 

aos resíduos das construções, além de inferir as responsabilidades dos envolvidos 

no processo de geração e reciclagem.  

 

5.4 Falhas na aplicação da Política Pública a cerca dos resíduos 
das construções 

 

Mesmo com o estabelecimento de política que trata os resíduos das 

construções e demolições, bem como outros resíduos sólidos urbanos, no Município 

há descarte ilícito (Figura 10); ausência e ineficiência de fiscalização pública; e falta 

de envolvimento e conscientização popular. 
Figura 10 - Descarte irregular de resíduos da construção civil e de demolição na Estrada do 

Ronda, Distrito de Eugênio de Mello, São José dos Campos/SP 

 
Fonte: Ferreira (2012) 

 

O descarte de resíduos em estradas vicinais é recorrente em função do baixo 

fluxo de pessoas e automóveis, além da ausência de fiscalização o que facilita o 
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despejo nesses locais. Mesmo em bairros que têm pontos de entrega, como, por 

exemplo, o Galo Branco, é possível identificar o descarte irregular de Resíduos da 

Construção e Demolição, mais especificamente diferentes tipos de resíduos da 

construção, bem como outros resíduos urbanos que são despejados nas 

adjacências do bairro, como demonstrados na Figura 10. 

O que se torna claro é que não basta instalar ponto de entrega nas diversas 

regiões do Município se não houver conscientização e transporte apropriado para os 

resíduos da construção e demolição. 

O acúmulo dos resíduos em zonas de tráfego pode causar obstrução de vias 

de pedestres e de veículos, além da degradação da paisagem urbana (Figuras 11 e 

12). 

Figura 11 - Descarte irregular de resíduos da construção civil na Estrada Velha Rio-São 
Paulo, bairro do Galo Branco, sentido Caçapava/SP 

 
Fonte: Ferreira (2012) 
 
Figura 12 - Descarte irregular de resíduos da construção civil no Bairro Eugênio de Mello, 

São José dos Campos-SP 

 
Fonte: Ferreira (2012) 
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A considerável geração de resíduos nas atividades de construção civil, 

reformas, ampliações e demolições e sua consequente destinação final, quando não 

realizadas em conformidade com a legislação vigente, podem resultar em graves 

impactos ambientais, muitas vezes facilmente identificáveis, como: a degradação de 

áreas de preservação permanente, o assoreamento de córregos, lagos e rios, a 

obstrução de vias e logradouros públicos, a proliferação de vetores de doenças, a 

prática de queimadas, que tantos malefícios causam à população e ao meio 

ambiente (FREITAS, 2009).  

Os locais de deposição incorreta dos RCC se tornam indutores de disposição 

irregular de outros tipos de resíduos, como, por exemplo, resíduos domésticos e 

industriais (Figura 13), e se tornam ambiente de proliferação de vetores 

transmissores de doenças e contaminação do solo (LEITE, 2009).  
 

Figura 13 – Descarte irregular de RCC em São José dos Campos no Bairro Galo Branco 

 
Fonte: Ferreira (2012) 

 
A existência e acúmulo de resíduos podem gerar risco por sua periculosidade, 

podendo degradar áreas de mananciais e APP’S, áreas de PR, preservação 

permanente. As discussões sobre os impactos ambientais que envolvem os RCC 

estão fortemente ligadas com o desperdício dos recursos naturais. 
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A disposição inadequada dos resíduos, além de acarretar transtorno à 

população, demanda consideráveis investimentos financeiros, o que coloca a 

indústria da construção civil no cerne das discussões ambientais nas suas várias 

dimensões. 

O que se pode perceber com todos esses pontos de descarte irregular é a 

necessidade de maior envolvimento dos atores no processo de geração, 

manutenção e descarte do RCC. 

A indústria da construção civil é causadora de elevados volumes de resíduos 

sólidos em toda sua cadeia produtiva. O setor é responsável pela extração de 

recursos naturais não renováveis, originando grande consumo de energia desde a 

exploração de jazidas até o transporte dos materiais. A geração de resíduos 

continua com o desperdício na execução de empreendimentos seja particular, de 

interesse comercial ou público, suscitando problemas quanto à correta disposição 

desses resíduos. Configura-se assim um problema ambiental para a sociedade. 

Ao se tratar de ilegalidade, faz se referência a ausência do cumprimento da 

lei, ou seja, ao que é estabelecido pela municipalidade em atendimento a política 

pública ambiental local. 

A não-geração e a consequente minimização da geração dos resíduos são 

aspectos fundamentais para que a metodologia de gerenciamento de resíduos seja 

consolidada. Com o reaproveitamento dos resíduos no canteiro de obra, é possível 

economizar de duas maneiras: a) através da substituição de materiais, que deveriam 

ser comprados, por materiais reaproveitados e b) pela redução do volume a ser 

disposto em aterros de RCC, o que pode reduzir o custo da remoção do material. 

 Para atingir um modelo de desenvolvimento sustentável, é necessária a 

aplicação de critérios de gestão de resíduos nos canteiros de obras, nas quais sejam 

aplicadas técnicas para a redução da geração, reutilização e reciclagem dos 

resíduos. 

 Questões como educação ambiental e vontade política abarcam os entraves  

acerca do gerenciamento dos resíduos das construções na cidade. O que se pode 

perceber, é que mesmo com a implantação do projeto de lei que especifica e 

estabelece responsabilidades dos geradores, bem como formas de descarte, o 

despejo irregular existe, é notório e merece maiores discussões no cerne das 

questões ambientais e sociais. 
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 Discutir política pública ambiental põe em pauta a manutenção do meio 

ambiente. Infere-se neste contexto discursivo a real necessidade do ente público 

atuar com vigor no provimento de alternativas tangíveis que atendam todos os 

envolvidos na cadeia produtiva do RCC, bem como a correta fiscalização. 

 O desenvolvimento de tecnologias que preconize a reciclagem do RCC pode 

favorecer a gestão ambiental e manutenção do ambiente.  
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

6.1 Aplicação da Política de Gerenciamento para Resíduos das 
Construções: comparação entre São José dos Campos, Taubaté, 
Jacareí e Pindamonhangaba/SP. 
 

O intuito dessa análise é comparar as medidas adotadas no município de São 

José dos Campos, SP com outras municipalidades da região metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte – SP (RMVPLN), ao se tratar do gerenciamento de RCC.   

Esse exame permite verificar se outros municípios possuem políticas e 

práticas de reciclagem para os resíduos da construção civil, ou seja, saber quais as 

medidas adotadas para gerenciar essa classificação de resíduos. Brasil (2012) cita 

que: 
o cenário nacional aponta que existe o conhecimento por parte do gerador e 
municípios a respeito da existência da Resolução CONAMA 307/2002, 
quanto à responsabilidade do gerador sobre o gerenciamento dos RCC, 
cabendo ao Plano Municipal de Resíduos da Construção Civil estabelecer 
metas relativas à coleta, tratamento e disposição final adequada, e, 
principalmente, uma forte campanha para minimizar o desperdício e 
intensificar as ações sobre os aspectos preventivos na gestão dos RCC 
(BRASIL, 2012, p. 22). 
 

Para análise comparativa com o município de São José dos Campos, SP, 

foram escolhidas as cidades de Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba situadas na 

RMVPLN - SP. Um dos critérios para escolha desses municípios se deu pela 

importância econômica e populacional que essas municipalidades apresentam, além 

de serem amparados pela mesma Lei Estadual nº 12.300/0613

 Ao se considerar o valor adicionado fiscal

.  
14

                                                           
13 Essa lei institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes, objetivos, 
instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e 
ao controle da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do meio ambiente, e à promoção 
da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no Estado de São Paulo 
(LEI ESTADUAL Nº 12.300, DE 16 DE MARÇO DE 2006). 

 (VAF), São José dos Campos, SP 

representa na média dos últimos quatro anos, 54,8% de todo valor adicionado fiscal 

gerado nos 39 municípios que compõem a região metropolitana do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte. Na sequência o município de Jacareí, SP que representa cerca de 

14 Valor Adicionado Fiscal é apurado com base nas declarações sujeitas à entrega anual e obrigatória 
para todos os contribuintes do ICMS.   
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11,4 % do VAF da mesma região, Taubaté, SP participando com 9,8% e 

Pindamonhangaba, SP com 7,5% de representatividade do VAF total da região, o 

que já indica, de boa maneira, diferenças significativas entre os municípios 

estudados. 

Para melhor ilustrar as especificidades de cada município estudado, foi 

elaborada a Tabela 6, comparativa entre as cidades. Essa possibilita entender o 

potencial de oportunidades e dificuldades que as cidades apresentam no que se 

refere à gestão de resíduos da construção e demolição. 
 

Tabela 6 - Análise Comparativa entre os Municípios de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, e 
Pindamonhangaba/SP 

 

Dados São José dos 
Campos Taubaté Jacareí Pindamonhangaba 

População (mil/hab.) 629.921 278.686 211.214 146.995 

Geração diária em toneladas 
de RCC/RCD 1200 400 Não 

Disponível 288 t/dia 

Pequeno Gerador (prod. 
diária) Até 1m3 Até 2m3 Até 1m3  

 28,4 t/dia Até 1m3 

Grande Gerador (prod. 
diária) Acima de 1 m3 Acima de 2 m3 Acima de 1 m3 Acima de 1 m3 

Participação do pequeno 
gerador 30% Não disponível Não disponível Não disponível 

Participação do grande 
gerador 70% Não disponível Não disponível Não disponível 

Pontos de coleta (peq. 
gerador) 11 PEV 01 PEV 07 PEV Não Possui 

Empresas: locação 
(caçambas) 35 18 14 8 

Usina de reciclagem privada 1 Não Possui Não Possui Não Possui 

Usina de reciclagem pública Não Possui Não Possui 
Não Possui 
(processo de 
licenciamento) 

Não Possui 

Aterro de RCC/RCD Não Sim Não Não 

Cooperativas Conveniadas 2 1 1 2 

Disposições Clandestinas 150 pontos Informação não 
disponível 30 pontos Informação não 

disponível 
Capacidade de 
beneficiamento na(s) 
Usina(s) 

60m3 /hora __________ __________ _____________ 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente (2013) 
 

Com base nos dados das secretarias de meio ambiente dos municípios, 

apresentados na Tabela 6, percebe-se distinções significativas entre as cidades 

estudadas.  
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Ao analisar percentualmente a quantidade de habitantes dos municípios da 

tabela 6, pode-se perceber que São José dos Campos em relação aos três 

municípios comparados concentra 49,7% da população, enquanto que Taubaté 

concentra 22%, Jacareí concentra 16,7% e Pindamonhangaba com 11,6% de 

concentração populacional.  

Ao comparar Taubaté e São José dos Campos, no que diz respeito à 

quantidade de resíduos gerados, o primeiro produz 400 t/dia, e o segundo 1200 t/dia 

de resíduos da construção. A diferença entre a quantidade de resíduos gerados 

pelas cidades é de aproximadamente 200%.  

O fato que requer atenção é a classificação que Taubaté da ao pequeno 

gerador de resíduos, que difere da estipulada pelo poder público de São José dos 

Campos, que considera como pequeno gerador o que produz até 1m3 de resíduos 

por dia, enquanto classificam aquele que produz até 2m3 de resíduos por dia. 

O que se denota é a quantidade de pontos de entrega existentes na cidade de 

Taubaté. Independente da quantidade produzida é possível inferir que a instalação 

de apenas um ponto de entrega pode contribuir para a disposição irregular de 

resíduos, por não haver a oferta de locais adequados em diferentes pontos do 

Município.   

Outro entrave percebido na cidade de Taubaté é a ausência de usina para 

beneficiamento dos resíduos dessa natureza (construção civil), assim como as 

demais cidades da RMVPLN, aqui estudadas. 

A cidade de Jacareí-SP, não detém controle sobre a geração de RCC. A 

única informação disponível é a quantidade diária gerada pelo pequeno gerador que 

é de 28,4 toneladas por dia, atendidos por um dos sete PEVs espalhados pela 

cidade. Taubaté que acaba por gerar 400 toneladas por dia possui apenas um único 

PEV, em contrapartida, Jacareí possui 07 pontos de entrega voluntária, pondo 

Jacareí a frente de Taubaté em relação a atendimento ao pequeno gerador. 

Enquanto São José dos Campos, SP, possui 150 pontos clandestinos, a 

cidade de Jacareí/SP, possui 30 pontos clandestinos. Ambas as secretarias de meio 

ambiente declararam não possuir mapeado a localização desses pontos. O discurso 

gira em torno de que esses pontos se encontram em locais afastados e de pouca 

movimentação.  

Pindamonhangaba gera diariamente 288 toneladas de RCC. Não existe 

atendimento específico ao pequeno e grande e não há pontos de entrega voluntária 
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na cidade. O que se pode perceber, além da ausência de política de gerenciamento 

para o RCC, é a necessidade de se criar alternativas que garantam a qualidade 

ambiental por meio de locais próprios e preparados para descarte dos resíduos 

dessa natureza, que pode contribuir com a manutenção da paisagem urbana, 

minimização dos danos ambientais e geração de renda ao se tratar de reciclagem 

que permite a pratica da logística reversa. 

O fato que pode contribuir para minimizar a mesma problemática, o descarte 

final inadequado do pequeno gerador, é o desconhecimento da localização ou 

mesmo da existência de áreas de recebimento e triagem dos resíduos. A divulgação 

da oferta desse serviço é essencial e contribui para a adesão da população.  

A inexistência de transporte adequado para o pequeno gerador pode ser 

considerado outro entrave para a disposição correta. Uma alternativa seria a 

parceria entre a prefeitura e empresas de transporte, ou até mesmo com 

profissionais autônomos que trabalham com o popularmente conhecido carreto. Isso 

para reduzir custos e ampliar a oferta de transporte adequado para esse tipo de 

resíduo até os pontos de entrega.  

Outro ponto nevrálgico relevante nessa discussão é a quantidade de 

cooperativas conveniadas para reciclagem dos RCC classe B. Todas as 

municipalidades possuem entre uma e duas cooperativas, o que pode contribuir 

efetivamente com o tratamento parcial do RCC. 

Considera-se ainda que apenas a cidade de São José dos Campos, SP, 

possui usina de beneficiamento do RCC classe A. Embora a mesma seja privada, 

denota-se que há beneficiamento, e por isso, pode-se inferir que o sistema reverso 

do RCC na cidade, ao menos em parte, já acontece. 

Com isso, torna-se perceptível problemática nas municipalidades como: 

• falta de implantação e de mais pontos de entrega que atenda o pequeno 

gerador, aquele que produz até 1m3  ou  2m3 (dependendo do município); 

• ausência de usina de beneficiamento que possibilite a reciclagem dos 

resíduos das construções que, após processamento, poderia ser 

empregado novamente na indústria da construção civil, estabelecendo 

assim o sistema reverso; 

• necessidade de mapeamento nos locais de descarte irregular para assim, 

viabilizar a participação popular, e maior fiscalização do poder público; 
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• carência de mais cooperativas de reciclagem que além de promover o 

sistema reverso, gera emprego e renda; 

• escassez e inacessibilidade de informações de domínio público; e 

• carecimento de transporte próprio até os pontos de entrega 

Com relação à destinação dos RCC, esta é de responsabilidade do seu 

gerador, incluindo ações voltadas a seu reuso, reciclagem ou destinação 

responsável. Há custos municipais por mês com o recolhimento de RCC que são 

dispostos de forma clandestina em centros urbanos.  

Alternativas de descarte são restritas em muitos municípios da própria região 

metropolitana citada acima, não existindo possibilidade de destinação 

ambientalmente adequada de RCC. 

A situação apresentada reforça a necessidade de um movimento urgente e 

conjunto de toda a sociedade, no sentido de propor alternativas sustentáveis para 

minimizar seus impactos ambientais e promover sua destinação responsável.  

O panorama da geração dos RCC na RMVPLN é inquietante em função do 

forte crescimento do mercado imobiliário, da efetivação de obras de infraestrutura e 

do déficit habitacional. Além dos fatores citados, é possível acrescentar os entraves 

quanto à destinação adequada, levando-se em conta o esgotamento das áreas de 

recebimento para RCC, a inexistência de áreas de transbordo, triagem e reciclagem 

e a inércia do poder público municipal diante dessa situação. 

O RCC, composto em sua maioria de resíduos classe A, com potencialidade 

de reciclagem, pode e deve ser reaproveitado, reutilizado ou reciclado como forma 

de tornar mínimo os nocivos impactos ambientais em virtude de seu descarte 

inadequado. 

São José dos Campos, SP, em termos populacionais ou até mesmo, em 

termos de valor adicionado fiscal, encabeça toda região metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte. Embora a geração de RCC seja significativamente superior a 

todas as cidades estudadas nesse trabalho, leva-se em conta, a existência de uma 

usina de beneficiamento que recicla os resíduos de classe A, responsável por 80% 

de todos os rejeitos da construção civil.  

Pontos de entrega voluntária existem, embora, não resolva o descarte 

clandestino em diferentes pontos da cidade. Faz se necessário, mapeamento 

dessas localidades para atuação pública e o desenvolvimento de programas de 
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educação ambiental que despertem a importância do descarte correto, além é claro, 

de boa vontade política.  

A inexistência de pontos de entrega (PEV) em regiões como a oeste e 

sudeste da cidade de São José dos Campos, SP, (figura 6), obriga o pequeno 

gerador, em transporte próprio, se locomover com o RCC por ele gerado para PEVs 

espalhados em outras regiões da cidade. Caso isso não ocorra, o mesmo deve arcar 

com o ônus, ao contratar empresa de locação de caçamba que se encarrega de 

transportar os resíduos para usina privada de reciclagem (RCCAmbiental). 

Dado volume de RCC gerado diariamente em São José dos Campos, SP, 

novas parcerias com cooperativas de reciclagem, podem contribuir com a 

manutenção ambiental e maior amplitude no atendimento a demanda desses 

resíduos. 

A implantação de uma usina de reciclagem de domínio público pode contribuir 

com maior volume de processamento do RCC classe A, que hoje é de 60m3 /hora, 

sendo possível, dobrar essa capacidade, além de descaracterizar o monopólio 

estabelecido hoje pela única usina existente. 

Mesmo com todos esses entraves, necessidade de melhoria nos processos, 

novos investimentos e fiscalização, a cidade de São José dos Campos, SP, avança 

frente à região, tornando se um modelo a ser seguido por demais cidades. Sua 

geração de RCC é significativa e próxima de outras cidades do mesmo porte, 

colocando em evidência o município.  

Há projetos para instalação de novos PEVs em diferentes regiões da cidade e 

levantamento de todos os pontos clandestinos que hoje são alvos de descarte 

irregular. As alternativas existentes ao se tratar da quantidade expressiva de 

empresas licenciadas para locação de caçambas e transporte, favorece o grande 

gerador, que tem poder de barganha em relação as trinta e cinco (35) empresas que 

estão autorizadas e regularizadas para oferecer esse serviço. 

A ausência de área para criação de aterro de RCC classe A, obriga a cidade a 

praticar a reciclagem. Fato que favorece o meio ambiente, o estabelecimento do 

sistema reverso do RCC e geração de emprego, levando em consideração o 

atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010) que fiscalizará todos 

os municípios a partir de 2014. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como foi apresentado no presente estudo, indiferente das possíveis 

interpretações ou constructos ideológicos referentes à sustentabilidade urbana, 

algumas questões ultrapassam os modismos, e uma delas é, sem sombra de 

dúvida, a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, que inclui os da construção 

e demolição.  

O País tem buscado um novo posicionamento internacional no que se 

relaciona às questões ambientais. Uma série de legislações foi criada a partir desse 

escopo, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2010) que 

estabelece prazo para que os municípios possam regularizar as atividades relativas 

ao tratamento de todos resíduos urbanos, de maneira elucidativa.  

Neste cenário, o planejamento urbano apresenta-se cada vez mais como 

elemento fundamental para a promoção de cidades que ofereçam melhores 

condições de vida para a população, e que abarquem as questões sociais e 

ambientais.  

Pensando os municípios analisados, São José dos Campos, com base na Lei 

Municipal nº 7146/2006, propõe disciplinar o gerenciamento dos resíduos das 

construções e demolições (RCC/RCD) com base na Resolução Conama nº 

307/2002, ao classificar o pequeno e grande gerador, bem como o destino que deve 

ser dado a esses resíduos. 

Para que o gerenciamento dos resíduos seja eficaz, faz-se necessário que a 

proposta envolva o canteiro de obras onde se tem grande geração de resíduos pelo 

descarte ou manejo incorreto dos materiais de construção. Disseminar a cultura do 

não-desperdício pode inibir a geração desordenada e desenfreada, além de 

possibilitar que os atores envolvidos levem essa prática para seu cotidiano. 

A possibilidade de reciclar partes desses resíduos cria um sistema que 

permite a geração de emprego e renda, uma vez que o beneficiamento garante o 

reuso do RCC como matéria prima, a criação de cooperativas parceiras e de usinas 

de beneficiamento e revenda do material, como insumo, viabilizando o tripé 

econômico.  
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Reutilizar parte dos resíduos das construções como matéria prima nas 

construções civis pode diminuir a degradação do ambiental, já que possibilita seu 

uso como insumo em obras não estruturais, além de diminuir os resíduos tidos como 

inservíveis que seriam descartados de forma lícita ou até mesmo ilícita.  

O que se percebe em todos os municípios estudados é a necessidade de 

maior atuação da fiscalização pública na tentativa de inibir o despejo irregular e 

ilegal dos resíduos, pois há meios de descarte regular providos por órgão público 

competente do município, na tentativa de atender a Legislação (exceto 

Pindamonhangaba-SP).  

Ressalta-se que a criação de Leis e a fiscalização tornam-se pouco viáveis 

quando não existe consciência por parte do gerador desses resíduos. Trata-se de 

um problema cultural e de educação ambiental, uma vez que a participação de todos 

os envolvidos de maneira eficiente e comprometida garante resultados cada vez 

mais próximos aos estipulados. 

São José dos Campos, assim como os demais municípios explicitados neste 

estudo, precisa atuar com maior rigidez contra a deterioração das vias públicas e 

reservas ambientais, para não esbarrar na problemática enfrentada: descarte 

irregular e descontrolado dos resíduos. 

O que se percebe neste momento é a ausência de informação, bem como 

suas contradições, visto que não há um sistema de informação, estruturado e 

transparente, integrado de domínio público, que permita a busca de dados precisos 

e fidedignos a respeito das ações aplicadas aos resíduos das construções.  

Como forma de dar continuidade a essa linha de pesquisa, cujo intuito 

principal foi analisar os resíduos da construção civil e as políticas públicas que 

contribuem com a busca do desenvolvimento sustentável e a preservação do meio 

ambiente, são apresentadas algumas sugestões para futuros trabalhos: 

• Analisar formas e estímulos para inclusão de mais usinas de reciclagem para 

os RCC; 

• Quantificar por região os tipos de resíduos gerados; 

• Mapear a localização dos pontos clandestinos de descarte irregular dos RCC 

existentes no município; 

• Desenvolver programas de treinamentos que capacite os envolvidos no 

canteiro de obras a fim de reduzir as perdas e desperdícios de materiais; 
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• Identificar procedimentos que estimule a adesão de práticas de 

gerenciamento e minimização do RCC, por parte tanto das pequenas, como 

das grandes construtoras.  

• Analisar o mercado de materiais reciclados e sua aceitabilidade por parte dos 

envolvidos com o setor. 

Outro aspecto a ser considerado é a criação da RMVPLN. Com essa 

emergem novos desafios e potencialidade que integram o planejamento regional da 

antiga Sede administrativa de São José dos Campos. 

Se de um lado a RMVPLN pode, de boa maneira, apresentar certa tendência 

de concentração de investimentos que fomentem a concentração de renda e oferta 

de trabalho em alguns municípios em detrimento dos outros, de outro lado, ela pode 

ser o início de ações convergentes entre as municipalidades locais na busca de 

soluções integradas de destinação e reciclagem dos RCC.  

Vale ressaltar que não só os RCC são um desafio para a região, os resíduos 

sólidos domiciliares urbanos se apresentam da mesma maneira. Os municípios do 

Litoral Norte (Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela) “exportam” os 

seus resíduos sólidos urbanos para o município de Tremembé – SP. 

Portanto, a criação da RMVPLN pode se apresentar como uma nova 

possibilidade para a região, principalmente, ao se considerar que a própria PNRS 

preconiza a formação de consórcios intermunicipais, e dá a esses a prioridade no 

acesso aos recursos do Governo Federal e aos incentivos ou financiamentos 

direcionados para a gestão e manejo dos resíduos sólidos de maneira geral.  

Acompanhar como esses desdobramentos irão ocorrer pode compor uma 

linha de estudos que amplie os horizontes apresentados nesta dissertação. Levantar 

e indicar como estão se estruturando os governos locais, quais as dificuldades dos 

pequenos municípios integrantes da RM, quais as perspectivas que uma série de 

novos investimentos – duplicação da Rodovia dos Tamoios, expansão do porto de 

São Sebastião – podem se apresentar a favor ou na contramão do desenvolvimento 

pautado no tripé da sustentabilidade e pensando sociedade, meio ambiente e 

viabilidade econômica. 

Em outras palavras, ampliar o campo de análise e indagar sobre a 

sustentabilidade nas Regiões Metropolitanas, e neste caso específico, identificar o 

desafio da gestão e tratamento dos RCC na mais “jovem” dessas, a Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral e Norte. 
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