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Editorial

 A redução no volume de resíduos produzidos, industriais, agrícolas, domésticos 
etc., vem se tornando uma exigência constante em todos os processos de produção. 
A falta de espaço físico para a disposição destes resíduos, a contaminação ambien-
tal causada por eles, além da necessidade de preservação dos recursos naturais não 
renováveis e da diminuição do consumo de energia e emissão de poluentes, tornam a 
reciclagem e a reutilização dos resíduos uma alternativa bastante atraente. A constru-
ção civil apresenta-se como um setor bastante apto à utilização de técnicas de reapro-
veitamento de resíduos provenientes das mais diversas indústrias. Além de todos os 
benefícios ambientais, esse reaproveitamento, pela construção civil, pode gerar recur-
sos fi nanceiros, bem como, possibilitar a melhoria das características de alguns mate-
riais de construção, e pode diminuir o custo de construção, fator importante, quando se 
avalia o défi cit habitacional existente no Brasil. Pesquisa indicaram que dos resíduos 
sólidos estudados os que têm aplicabilidade e potencialidade de serem reutilizados na 
construção civil são de três tipos: domésticos, industriais, procedentes da fabricação de 
materiais de construção, ou outros materiais e,  resíduos RCD produzidos nos cantei-
ros de obras de construção e demolição.
 Em sua grande maioria  são resíduos inertes, de baixa periculosidade, cujos 
impactos ambientais originam-se basicamente do expressivo volume gerado e da sua 
disposição ilegal em locais não adequados, tais como ruas, calçadas, terrenos bal-
dios, encostas, leitos de córregos e rios, etc. A prática de deposição ilegal é observada 
frequentemente em quase todas as cidades brasileiras. As áreas de disposição ilegal 
deterioram a região onde se situam e atraem a disposição de outros tipos de resíduos 
sólidos, tais como lixos volumosos (móveis, geladeiras, por exemplo), galhadas (resto 
de poda ou corte de árvores), lixo domiciliar e resíduos industriais.  Junto com o lixo do-
miciliar que traz parcela de resíduos orgânicos, estas áreas podem se transformar em 
locais com incidência de insetos e roedores (moscas, mosquitos, baratas, escorpiões e 
ratos), trazendo riscos à saúde da população vizinha. Devido aos custos com descartes 
especiais d os resíduos industriais, estes podem ser também encontrados dispostos ile-
galmente nos pontos de bota-fora clandestinos. Dependendo da quantidade e do grau 
de toxicidade destes resíduos industriais, os pontos poderão representar graves riscos 
sanitário e ambiental para a localidade.
 As áreas de bota-fora como, encostas, redes de drenagem e córregos podem, 
por carreamento, provocar assoreamento dos rios e obstrução de redes de drenagem, 
aumentando os custos com limpeza pública e os riscos de enchentes e de desliza-
mento de encostas. Com o crescimento gradativo dos aterros clandestinos em áreas 
de valor ambiental, nos médios e grandes centros urbanos, tais como várzeas, vales e 
manguezais, ocorrem impactos no ecossistema, e ainda estimula-se a ocupação irregu-
lar destas áreas por imóveis de população carente. Por serem construídos sem emba-
samento técnico, tanto estes aterros quanto os imóveis irregulares, poderão apresentar 
sérios problemas de recalque ou de enchentes, tendo os municípios muitas vezes que 
arcar com ônus de realocação das famílias carentes. Isto gera um dispendioso ciclo 
vicioso para os municípios, pois uma vez que estas áreas perdem as características 
naturais após a retirada dos imóveis irregulares, novas ocupações ilegais virão, devido 
ao crescente défi cit habitacional nas médias e grandes cidades brasileiras. 
 A reinserção dos RCD no processo produtivo da construção civil evita a extração 
de recursos naturais não renováveis.

Pedro A. Iuguetti
Presidente Area Jaboticabal
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 Os impactos ambientais produzidos pela 
atividade de construção civil vêm despertando 
maior atenção em decorrência da grande quanti-
dade de resíduos gerados pelo crescimento bas-
tante acelerado das cidades brasileiras nas últimas 
décadas. Basta dizer que esse resíduo é equiva-
lente a duas vezes, em massa, à quantidade dos 
resíduos domiciliares. A situação de degradação 
ambiental, nesse quadro de intensa geração, vi-
nha sendo agravada pela ausência de políticas 

p ú b l i c a s 
p e r m a -
nentes de 
gerencia-
mento de 
tais resídu-
os. Com a 
promulga-
ção do Es-
tatuto das 
C idades , 

lei federal 10.257/2001, inicia-se um processo de 
reversão desse quadro negativo, fi xando-se um 
entendimento legal de que o desenvolvimento 
equilibrado das áreas urbanas tem como con-
trapartida a justa distribuição dos encargos dele 
resultantes. Essa nova legislação tem possibili-
tado novas posturas por parte dos organismos 
responsáveis pela política ambiental, como, entre 
outras, a Resolução 307 do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente CONAMA.
  Essa resolução defi ne as responsabili-
dades do poder público e dos agentes privados 
quanto aos resíduos da construção civil e torna 
obrigatória a adoção de planos integrados de 
gerenciamento nos municípios, além de projetos 
de gerenciamento dos resíduos nos canteiros de 
obra. Por outro lado, cria, no tocante aos resídu-
os da construção civil, as condições legais para a 
aplicação da Lei 9.605/1998 que defi ne os crimes 
ambientais.É pressuposto dessa resolução, além 
disso, que a responsabilidade pelos resíduos é 
do gerador, cabendo aos demais participantes da 
cadeia de atividades, responsabilidades solidá-
rias no âmbito de sua participação e, ao poder 
público, o papel de disciplinar e fi scalizar as ati-
vidades dos agentes privados. Um modo de os 
geradores assumirem essas responsabilidades é 
a elaboração dos projetos de gerenciamento dos 
resíduos gerados no canteiro, que passam a ser 
obrigatórios e devem ser apresentados ao poder 
público no processo de aprovação do projeto de 
qualquer empreendimento que envolva atividade 
de construção civil. Ao lado da aprovação des-

Introdução sa resolução, outro passo importante que apon-
ta gradativamente para uma maior disciplina no 
tratamento dos resíduos da construção civil é a 
aprovação de um conjunto de normas técnicas 
relacionadas ao manejo, reciclagem e utilização 
de agregados derivados de sua transformação. 
Essas normas criam condições favoráveis para 
a correta realização dessas atividades e para a 
adoção destes agregados reciclados em obras 
tanto públicas quanto privadas, dando respaldo 
aos técnicos da arquitetura, da engenharia e da 
agrimensura, para sua utilização em condições 
seguras.
 Torna-se fundamental, nesse contexto, a 
atuação dos técnicos responsáveis pelas diver-
sas atividades na cadeia produtiva da construção 
civil, a quem cabe a aplicação prática dessas no-
vas posturas, tanto na atividade cotidiana de ela-
boração de planos e projetos quanto no gerencia-
mento dos empreendimentos e dos canteiros de 
obras deles decorrentes. Não menos importante 
é a atuação desses técnicos no aprofundamento 
das habituais linhas de diálogo com as diversas 
esferas do poder público, no sentido da consoli-
dação dessas novas políticas ambientais. 
           Este guia, resultado do trabalho das 
comissões de meio ambiente dos CREAs, tem 
por objetivo apoiar os técnicos na elaboração 
dos projetos, na administração dos canteiros de 
obras e nas atividades de manejo de Resíduos 
da Construção Civil, também chamados, na lite-
ratura técnica, Resíduos da Construção e Demo-
lição - RCD, visando a uma atuação sustentável 
do segmento da construção civil, tanto do ponto 
de vista ambiental e econômico, como de um de-
senvolvimento técnico que seja harmonioso com 
as novas posturas ambientais.

Resíduos em vias públicas                 
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Classifi cação dos resíduos da 
construção civil 

Resolução CONAMA nº 307/2002

Classe A
Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agre-
gados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos 
de pavimentação e de outras obras de infraestru-
tura, inclusive solos provenientes de terraplana-
gem;

b) de construção, demolição, reformas e reparos 
de edifi cações, tais como componentes cerâmi-
cos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimen-
to etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricação e/ou demolição de 
peças pré-moldadas em concreto (blocos, tu-
bos, meios-fi os etc.) produzidas nos canteiros de 
obras. 

Classe B
Resíduos recicláveis para outras destinações, 
tais como plásticos, papel, papelão, metais, vi-
dros, madeiras e gesso.

Classe C
Resíduos para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viá-
veis que permitam a sua reciclagem ou recupera-
ção, como por exemplo, a lã de vidro.

Classe D
Resíduos perigosos oriundos do processo de 
construção, tais como tintas, solventes, óleos, 
vernizes e outros ou aqueles contaminados ou 
prejudiciais à saúde oriundos de demolições, re-
formas e reparos de clínicas radiológicas, instala-
ções industriais e outros, bem como telhas e de-
mais objetos e materiais que contenham amianto 
ou outros produtos nocivos à saúde.

Resíduos da Construção Civil

- Planejar a obra já considerando as possibilida-
des de aproveitamento e reutilização dos mate-
riais, conciliando os fl uxos de geração de resídu-
os e as possibilidades de estocagem.
- Segregação imediata para evitar contaminação 
e mistura dos resíduos.
- Acondicionamento adequado e sinalização para 
identifi cação dos resíduos reutilizáveis.
- Acompanhamento sistemático da obra, visando 
localizar possíveis “sobras” de materiais (sacos 
de argamassa contendo apenas parte do con-
teúdo inicial, alguns blocos ou cortes de bloco 
inutilizados, recortes de conduítes com medida 
sufi ciente para reutilização, etc.) com a fi nalidade
de recuperá-los de forma classifi cada.
- Identifi cação, pela área de suprimentos, dos for-
necedores com capacidade de desenvolvimento 
de soluções compromissadas de reutilização dos 
resíduos (de preferência fi rmadas em contrato).

Cuidados necessários:

Cuidados na demolição:
Planejar a desconstrução considerando todas as 
possibilidades de aproveitamento e reutilização 
dos materiais, conciliando os fl uxos de geração 
de resíduos, as possibilidades de estocagem e a 
frequencia das retiradas.



7

AREA  Livro Técnico - Resíduos da Construção Cívil

Agregado reciclado
É o material granular proveniente do benefi cia-
mento de resíduos de construção e que apresen-
ta características técnicas para a aplicação em 
obras de edifi cação, de infraestrutura, em aterros 
sanitários ou em outras obras de engenharia (Co-
nama 307 / 2002)

Normatização
NBR 15115:2004 – Agregados reciclados de re-
síduos sólidos da construção civil – Execução de 
camadas de pavimentação – Procedimentos
Estabelece os critérios para execução de cama-
das de reforço de subleito, sub-base e base de 
pavimentos, bem como camada de revestimento 
primário (cascalhamento), defi nindo as caracte-
rísticas dos agregados e as condiçõespara uso 
e controle. NBR 15116:2004 – Agregados reci-
clados de resíduos sólidos da construção civil 
– Utilização em pavimentação e preparo de con-
creto sem função estrutural – Requisitos. Defi ne 
as condições de produção, os requisitos para os 
agregados para uso em pavimentação e em con-
creto e oscritérios para o controle da qualidade 
do agregado reciclado.
Análise de viabilidade da reciclagem no próprio
canteiro de obras.
A análise da viabilidade da reciclagem no próprio 
canteiro dos resíduos de alvenaria, concreto e 
cerâmica considera:
- volume e fl uxo estimado de geração;
- investimento e custos para a reciclagem
(equipamento, mão-de-obra, consumo de ener-
gia etc.);
- tipos de equipamentos disponíveis no mercado 
e especifi cações;
- alocação de espaços para a reciclagem e for-
mação de estoque de agregados;
- possíveis aplicações para os agregados recicla-
dos na obra;
- controle tecnológico sobre os agregados produ-
zidos;
- custo dos agregados naturais;
- custo da remoção dos resíduos.
Recomendações para o uso de agregados reci-
clados. Considerar as recomendações das nor-
mas regulamentadoras e observar seus procedi-
mentos para que os

materiais estejam enquadrados no padrão de 
qualidade
por elas exigidos para a reutilização.
Firmar parcerias com laboratórios de ensaios tec-
nológicos ou instituições de ensino para a reali-
zação de análises, ensaios e determinações dos 
traços que serão empregados na reutilização dos 
RCC.
Avaliar viabilidade em termos de distâncias de 
transporte e custos associados.
Resíduos recicláveis para a produção de agrega-
dos são:

Grupo I
Materiais compostos de cimento, cal, areia e bri-
ta: concretos, argamassa, blocos de concreto.

Grupo II
Materiais cerâmicos: telhas, manilhas, tijolos, 
azulejos

Utilização em pavimentação
A forma mais simples de reciclagem dos resídu-
os classe A é a sua utilização em pavimentação 
(base, sub-base ou revestimento primário) na for-
ma de brita corrida ou ainda em misturas do resí-
duo com solo.

Utilização como Agregado para o Concreto
Os resíduos classe A processados pelas usinas 
de reciclagem podem ser utilizados como agre-
gado para concreto não estrutural, a partir da 
substituição dos agregados convencionais (areia 
e brita).

Utilização como agregado para a confecção 
de argamassas
Após ser processado por equipamentos denomi-
nados “argamasseiras”, que moem os resíduos 
classe A em granulometrias semelhantes as da 
areia, ele pode ser utilizado como agregado para 
argamassas de assentamento e revestimento.
Outros usos
- Drenagem;
- Preenchimento de vazios em construções;
- Preenchimento de valas de instalações;
- Contrapisos, solo-cimento;
- Cascalhamento de estradas;
- Terraplenagem;
- Reforço de aterros (taludes);
- Artefatos de concreto como blocos de vedação, 
piso intertravado, manilhas de esgoto.

Produção e uso de agregado 
reciclado
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Reutilização na obra

Reciclagem na obra

Aproveitamento de agregado
reciclado.

Britagem para reciclagem de Resíduos 
Classe A no próprio canteiro.



9

AREA  Livro Técnico - Resíduos da Construção Cívil

Minimização dos desperdícios
 
 Ações voltadas à minimização do consumo 
desnecessário de materiais devem ser adotadas 
em todas as fases do processo (da concepção à 
utilização). Tais ações devem buscar a redução 
de perdas, devidas à incorporação excessiva de 
materiais (perda incorporada), à geração de resí-
duos (perda por entulho) e aos extravios de ma-
terial. Quanto à concepção, é fundamental que o 
projeto contenha o maior nível de detalhamento 
possível daquilo que vai ser construído. Projetar 
levando-se em conta a modulação, adequando 
as dimensões do produto às dos componentes 
disponíveis (e vice-versa), reduz o desperdício. 
Pensar na exequibilidade da obra durante o pro-
jeto também é imprescindível. Na fase de progra-
mação e contratação de serviços, um bom orça-
mento ajuda a estimar a quantidade de material 
realmente necessária (evitando-se as sobras) e 
os custos decorrentes (evitando paralisações da 
construção por surpresas nos desembolsos); de-
vem-se escolher os fornecedores de materiais e 
mão-de-obra com base no julgamento de quali-
dade e competência e não apenas com base no 
menor custo. Quando ocorrerem atividades de 
demolição, é importante que se avance para o 
planejamento de uma desmontagem seletiva que 
permita a reutilização de parte dos componentes 
e, consequentemente, a diminuição de resíduos 
descartáveis.

Responsabilidades ambientais 
dos profi ssionais nos canteiros

 A adoção de um gerenciamento de obra 
voltado para a minimização dos resíduos e para 
um tratamento racionalizado quando eles são 
gerados deve preocupar-se com três aspectos 
centrais: a limpeza do canteiro de obra, a segre-
gação dos resíduos gerados e a garantia do con-
trole sobre o destino tomado pelos resíduos, pois 
a responsabilidade do gerador sempre poderá 
ser cobrada.
 Tais aspectos se concretizam por meio de 
um conjunto de iniciativas
básicas que podem ser adotadas no canteiro; as 
principais são: organização do canteiro, dos es-
paços de trabalho, dos estoquesde materiais e 
locais para resíduos, criando rotinas de resgate e
redistribuição dos materiais eventualmente não 
utilizados(aparas);
· adoção de dispositivos adequados para o acon-

dicionamento e movimentação dos materiais, 
para se evitar desperdícios e viabilizar o reapro-
veitamento de sobras que possam ser reutiliza-
das;
· manutenção de um patamar de limpeza no can-
teiro de obra que possibilite alcançar um nível su-
perior de produtividade no trabalho;
· adoção de medidas e rotinas de trabalho que 
permitam, sempre que possível, além da reutili-
zação de materiais, a reciclagem dos resíduos no 
próprio canteiro;
· adoção de procedimentos de desmontagem se-
letiva em obras com demolição, de forma a possi-
bilitar o reaproveitamento de componentes;
· planejamento cuidadoso dos locais para segre-
gação dos resíduos na obra, agrupando-os por 
tipo, segundo a classifi cação da Resolução 307 
do CONAMA, visando à redução dos custos de 
sua destinação fi nal.
· adoção de condições contratuais com emprei-
teiros efornecedores que formalizem os compro-
missos de cumprimento das suas responsabilida-
des ambientais (limpeza da obra após a tarefa, 
aceitação do retorno de resíduos e embalagens, 
dentre outras);
· escolha criteriosa do transportador e do recep-
tor dos resíduos, entre agentes legalmente licen-
ciados, para que seja garantida a destinação dos 
resíduos em conformidade com a legislação.
· exigência de uso do CTR - Controle de Trans-
porte de Resíduos pelos transportadores e retor-
no desse documento à obra, como comprovante 
do destino correto dos materiais, compondo, com
outros documentos, a Caderneta de Controle da 
Obra.
 A adoção dessa nova postura de gerencia-
mento do canteiro traz refl exos imediatos:
· maior limpeza e organização do canteiro e, con-
seqüentemente, melhores condições de trabalho, 
maior segurança e maior economia, uma vez que 
infl ui diretamente na produtividade dos diversos 
agentes presentes no canteiro;
· facilidade de triagem dos resíduos, impedindo 
sua mistura com os insumos da obra, gerando 
economia importante pela diminuição dos des-
perdícios;
· possibilidade de reaproveitamento de materiais 
na própria obra, antes mesmo de serem descar-
tados, diminuindo, com isso, os custos fi nais do 
empreendimento;
· possibilidade de quantifi cação e qualifi cação 
dos resíduos descartáveis facilitando a identifi -
cação de focos de desperdício de materiais no 
canteiro, e portanto, gerando nova diminuição de
custos;
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· redução dos custos de destinação para resídu-
os segregados e valorizáveis;
· valorização do técnico pela melhoria da imagem 
do profi ssional;
· garantia de defesa quanto à correta destinação 
dos resíduos, no
 momento da fi scalização.
Uma visão mais detalhada desses procedimen-
tos pode ser encontrada
nos manuais de orientação que vêm sendo pro-
duzidos por diversos sindicatos da indústria da 
construção .
 A responsabilidade dos geradores em re-
lação aos resíduos produzidos
pela sua atividade se estende, portanto, além dos 
limites da ação direta no canteiro, abrangendo, 
também, a destinação fi nal desses resíduos.
 Para garantir o exercício adequado dessa 
responsabilidade é indispensável que o descarte 
dos resíduos se faça em instalações devidamen-
te licenciadas e que seus transportadores sejam
cadastrados em conformidade com a lei, tendo 
de ser documentado todo esse processo por 
meio do CTR.

Soluções simples e efi cazes para
gerenciamento dos resíduos no canteiro

Responsabilidades ambientais 
dos transportadores

 Uma vez contratados, os transportadores 
respondem solidariamente pelo correto manejo e 
destinação dos resíduos, devendo obedecer
sempre à legislação municipal e aos demais dis-
positivos que regulamentam as questões am-
bientais.
 Predominam nas cidades os transportes 

motorizados dos resíduos, quer em veículos po-
liguindastes ou veículos com caçamba basculan-
te, mas estão presentes também as carroças a 
tração animal ou carrinhos manuais.
 A ação de cada um desses agentes deve 
ser contemplada no Plano Integrado de Geren-
ciamento dos municípios, pois cumprem um pa-
pel positivo e necessário no fl uxo do RCD, caben-
do ao poder público a preparação de uma lista 
de transportadores cadastrados para informação 
aos munícipes usuários.
 É fundamental que os geradores, qualquer 
que seja o tipo de transportador utilizado, bus-
quem assegurar que a destinação dos materiais 
se faça corretamente, em instalações adequa-
das, quer em pontos de entrega para pequenos 
volumes, instituídos pelo poder público, quer em 
áreas receptoras dos grandes volumes.
 A melhor forma de garantir que esta res-
ponsabilidade esteja sendo cumprida é o profi s-
sional responsável indicar ao transportador o lo-
cal da destinação, e exigir, em contrapartida ao 
pagamento do transporte, a entrega da terceira 
via do Controle de Transporte de Resíduos com
carimbo comprovante da entrega do material em 
lugar correto. 

Modelo de um CTR

 Ao poder público municipal cabe a res-
ponsabilidade de informar aos profi ssionais e 
ao público em geral quais as áreas adequadas 
e licenciadas para descarte dos resíduos pelos 
transportadores.Um outro aspecto importante é 
aquele que se refere à forma de uso das caçam-
bas operadas pelos veículos poliguindastes.  
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 É sempre preferível que ela seja coloca-
da no interior da obra. Se isso não for possível 
e ela tiver de ser instalada em via pública, deve 
ser exigida, do transportador contratado, a orien-
tação quanto ao seu posicionamento, altura, limi-
te para preenchimento e tipos de resíduos que 
podem ser dispostos. Os transportadores devem 
expedir documentação (CTR) que comprove a 
destinação do RCD, por meio da qual assumem 
sua responsabilidade específi ca pela adequação 
desta destinação ao disposto na legislação.

Responsabilidades ambientais 
dos receptores dos resíduos da 
construção

 A Resolução 307 do CONAMA prevê a 
incorporação, no Plano Integrado de Gerencia-
mento dos Resíduos da Construção Civil, das
áreas receptoras para pequenos e grandes vo-
lumes de resíduos. As normas técnicas desen-
volvidas no âmbito da Associação Brasileira de 
8 Normas Técnicas defi nem essas áreas recep-
toras como:
· áreas de transbordo e triagem, entre as quais 
se incluem os Pontos de Entrega para Pequenos 
Volumes;
· áreas de reciclagem;
· aterros de Resíduos da Construção Civil e Re-
síduos Inertes.
Quando implantadas de forma independente, as 
duas últimas deverão receber material triado ou 
incorporar uma ação de triagem à sua
operação. As áreas para recebimento de peque-
nos volumes são de competência
pública e as áreas para grandes volumes pode-
rão ser implantadas por agentes privados, agen-
tes públicos ou mesmo em parcerias.
 A responsabilidade dos operadores será 
sempre a de assumir a continuidade do fl uxo 
correto dos resíduos, aplicando os processos ne-
cessários e revertendo os custos aos geradores 
iniciais, a quem cabe a responsabilidade maior 
sobre os resíduos.
 Os geradores e os profi ssionais que os 
atendem deverão exigir, sempre, a documenta-
ção da entrega dos resíduos à responsabilidade 
destes receptores licenciados. A melhor forma de 
efetivar isto é exigindo, do transportador, o retor-
no da terceira via do CTR - Controle de Transpor-
te de Resíduos, como já afi rmado.
 O licenciamento das áreas de manejo co-
meça a ser equacionado nas diversas unidades 
da Federação, mas o entendimento dominante é 

o de que as áreas de transbordo e triagem, quer 
para grandes volumes (ATTs), quer para peque-
nos volumes (Pontos de Entrega), devam ser
licenciadas pelo poder público municipal, e as 
áreas de reciclagem e aterro, pelos órgãos es-
taduais de meio ambiente. Basicamente, os pro-
cessos a serem aplicados aos resíduos são a
triagem e a destinação dos diversos componen-
tes, com a priorização, nessa fase, dos proces-
sos de reutilização e reciclagem, conforme a
Resolução 307 do CONAMA.

Exemplo de instalação privada receptora de grandes volumes de RCD.

7.1 - Triagem
 Dada a diversidade de situações gera-
doras de RCD, sua composição é bastante he-
terogênea. Entretanto, a partir da experiência 
em diversos municípios, foi possível inferir uma 
composição média, como a indicada na fi gura a 
seguir, segundo as quatro classes defi nidas pela 
Resolução 307 do CONAMA:
 A maioria dos materiais resultantes do pro-
cesso de triagem poderá ter destinação no mer-
cado, sendo, portanto, potencialmente produto-
res de receita por meio da comercialização.
 Os materiais classifi cados como de Clas-
se A que não forem reutilizados ou reciclados de-
vem ser destinados aos aterros licenciados.
 As áreas de triagem, segundo a norma 
brasileira específi ca, podem receber também os 
Resíduos Volumosos, constituídos por podas ve-
getais, móveis e utensílios inservíveis e grandes 
embalagens.
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Responsabilidade Civil

 Decorre da obrigação de reparar e/ou in-
denizar por eventuais danos causados. O pro-
fi ssional que, no exercício de sua atividade, lesa 
alguém tem a obrigação legal de cobrir os prejuí-
zos. A responsabilidade civil divide-se em:

1 - Responsabilidade contratual: pelo contrato 
fi rmado entre as partes para a execução de um 
determinado trabalho, sendo fi xados os direitos e 
obrigações de cada uma.

2 - Responsabilidade pela solidez e segurança da 
construção: pelo Código Civil Brasileiro, o profi s-
sional responde pela solidez e segurança da obra 
durante cinco anos; é importante pois, que a data 
do término da obra seja documentada de forma 
ofi cial. Se, entretanto, a obra apresentar proble-
mas de solidez e segurança e, através de perí-
cias, fi car constatado erro do profi ssional, este 
será responsabilizado, independente do prazo 
transcorrido, conforme jurisprudência existente.

3 - Responsabilidade pelos materiais: a escolha 
dos materiais a serem empregados na obra ou 
serviço é da competência exclusiva do profi ssio-
nal. Logo, por medida de precaução, tornou-se 
habitual fazer a especifi cação desses materiais 
através do “Memorial Descritivo”, determinando 
tipo, marca e peculiaridade outras, dentro dos cri-
térios exigíveis de segurança. Quando o material 
não estiver de acordo, com a especifi cação, ou 
dentro dos critérios de segurança, o profi ssional 
deve rejeitá-lo, sob pena de responder por qual-
quer dano futuro.

4 - Responsabilidade por danos a terceiros: é 
muito comum na construção civil a constatação 
de danos a vizinhos, em virtude da vibração de 
estaqueamentos, fundações, quedas de maté-
riais e outros. Os danos resultantes desses inci-
dentes devem ser reparados, pois cabe ao profi s-
sional tomar todas as providências necessárias 
para que seja preservada a segurança, a saúde 
e o sossego de terceiros. Cumpre destacar que 
os prejuízos causados são de responsabilidade 
do profi ssional e do proprietário, solidariamente, 
podendo o lesado acionar tanto um como o outro. 
A responsabilidade estende-se, também, solida-
riamente, ao sub-empreiteiro, naquilo em que for 
autor ou co-autor da lesão.

Responsabilidade social e o 
acesso a moradia
 A precária condição da moradia destinada 
às populações de baixa renda ocorre na maioria 
dos países, e naqueles onde existe uma grande 
concentração de população com renda insuficien-
te para atender às necessidades básicas das famí-
lias, esta situação assume dimensões assustado-
ras, seja no aspecto quantitativo, seja no aspecto 
qualitativo. No Brasil, historicamente, esse perfil 
de população tem acesso à moradia, através de 
soluções empíricas (tais como a invasão de lotes 
e a autoconstrução) e através de programas, pro-
jetos e ações promovidas pelo poder público. As 
duas soluções mencionadas, a despeito do debate 
da sua efetividade, apresentam velocidade de im-
plantação inferior à velocidade de crescimento do 
problema.
 Uma alternativa de caminho que pode vir 
a auxiliaro acesso à moradia para populações de 
baixa renda é a formalização da inclusão da so-
ciedade como agente participante deste processo, 
através da adoção de práticas de responsabilida-
de social. Considerando que a efetividade da mo-
radia está vinculada a desempenhos econômico, 
técnico, ambiental, legal, social, e humano; a par-
ticipação da sociedade (o que inclui as empresas), 
enquanto agente facilitador, intermediário, ou pro-
motor desse processo, pode vir a contribuir para 
amenizar o problema da condição precária da 
moradia, ou mesmo diminuir a velocidade de cres-
cimento do problema, cujo setor produtivo mais 
envolvido é a construção civil. Cabe ainda ser 
enfatizado que, no Brasil, assim como em outros 
países, a construção civil, sob a forma do constru-
business, é caracterizada como uma indústria de:
  a) Forte participação no PIB nacional (Produto 
Interno Bruto).
  b) Forte vinculação às questões política e econô-
mica.
  c) Forte vinculação às questões de preservação 
do meio ambiente.
  d) Maior cadeia geradora de bens e serviços.
 e) Assimiladora de conhecimentos da cultura da 
região onde se instala.
 f) Geradora de grande número de postos de tra-
balho.
  g) Geradora e detentora de insumos (humanos e 
materiais) e de processos (as fases do processo: 
planejamento, projeto, gestão de materiais, exe-
cução, uso e manutenção, e demolição), ambos 
vitais ao acesso à moradia.
  h) Geradora e detentora dos agentes promotores 
do processo de acesso à moradia (construtoras, 
projetistas, conselhos profi ssionais, universida-
des, escolas técnicas, indústria de materiais, forne-
cedores de máquinas e equipamentos e ferramen-
tas, agentes fi nanceiros, laboratórios de pesquisa 
e testes, leis municipais e estaduais e federais).
 i) Vinculada à qualidade de vida da população 
(saúde, moradia, segurança).
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Financiamento a projetos de ma-
nejo de resíduos da construção

 A partir da aprovação da Resolução 307 
do CONAMA, gradualmente, vai-se estabelecen-
do nos municípios um marco jurídico de regula-
ção que torna toda a cadeia de atividades rela-
cionada à destinação dos resíduos da construção 
uma atividade formalizada.
 Essa regulamentação, por sua vez, ao 
responsabilizar os geradores pela destinação de 
seus resíduos, dá um caráter de atividade neces-
sária e remunerada para todas as atividades des-
ta cadeia de destinação e, nessa medida, permite 
sua estruturação enquanto atividade autosusten-
tada do ponto de vista econômico-fi nanceiro.
 Como contrapartida à exigência legal de 
regulamentação e de geração destes novos ne-
gócios, foi criada, pelo Conselho Curador do Fun-
do de Garantia por Tempo de Serviço - CCFGTS, 
uma modalidade de fi nanciamento para Resíduos 
da Construção Civil, que se soma a outras alter-
nativas de fi nanciamento disponíveis no sistema 
fi nanceiro.
 A modalidade de fi nanciamento instituída 
pelo CCFGTS é destinada a projetos que tenham 
por objetivo a implantação de um ou mais dos 
elementos previstos nos Planos Integrados de 
Gerenciamento desses resíduos e que devem 
ser implementados em todos os municípios do
país. Esses projetos podem ser apresentados 
tanto por proponentes públicos como por entida-
des privadas, estas últimas desde que organiza-
das na forma de Sociedades de Propósito Espe-
cífi co.
 Para a concessão desses fi nanciamentos 
é necessário que sejam atendidos alguns requisi-
tos prévios, a saber:
- que o Plano Integrado de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil exigido pelo CO-
NAMAem sua Resolução nº 307, de 5 de julho de 
2002, esteja instituído e implantado ou em fase 
de implementação no município, para que seja 
assegurada a compatibilização entre os itens fi -
nanciados e a política decorrente das diretrizes 
do CONAMApara esses resíduos;
- que o uso preferencial de agregados reciclados 
em obras e serviços públicos esteja regulamenta-
do pelo poder executivo municipal, promovendo 
viabilidade e sustentabilidade econômico- fi nan-
ceira do empreendimento fi nanciado;

- que os projetos e as operações previstas es-
tejam em conformidade com as normas técnicas 
e diretrizes ambientais. Além desses requisitos 
gerais, poderão existir, em cada situação espe-
cífi ca, outros critérios de seleção e classifi cação 
dos projetos candidatos a fi nanciamento; critérios 
esses que serão defi nidos em cada edital de cha-
mamento, o qual deverá ser consultado para a 
preparação de qualquer solicitação de recursos.
 Os itens que dizem respeito aos empreen-
dimentos relacionados ao manejo de RCD e que 
são passíveis de ser fi nanciados com os recursos 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço são 
os seguintes:
- obras e serviços;
- aquisição de materiais e equipamentos;
- terreno, desde que se refi ra ao de implantação 
do projeto;
- ações de informação, sensibilização e mobiliza-
ção social relacionadas ao projeto apresentado;
- itens complementares indispensáveis à conse-
cução do projeto fi nanciado, como trabalho social 
e outros.
 Para a obtenção dos fi nanciamentos, de-
verá ser apresentada
solicitação à Caixa Econômica Federal por meio 
de Carta Consulta específi ca .

Manual de orientação aos municípios editado pela 
Caixa Econômica Federal, com apoio dos 
Ministérios das Cidades e do Meio Ambiente
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Figura 5. Veículo de coleta interna

INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS 
GERADOS NO AEROPORTO DR. LEITE LOPES – RIBEIRÃO PRETO

 Informe REÚSA: Modelo de gestão de Resíduos do Aeroporto de Ribeirão Preto
 
 Desde 2011 o aeroporto Dr. Leite Lopes possui o seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS), que passou por atualização em 2015. Entre os anos de 2011 e 2014 o DAESP fez vários investimen-
tos no sitio aeroportuário para melhorar as estruturas físicas destinadas a gestão dos resíduos sólidos. Entre 
as principais podem ser citadas a construção do Transbordo (Figuras 1 e 2), a do Mini transbordo (Figura 
3) e do Pátio de Armazenamento Temporário (PAT) (Figura 4), além da padronização e aquisição de novos 
contêineres e conjuntos de lixeiras que foram instalados nas instalações supracitadas e na área do terminal 
de passageiros. Em 2015 o DAESP contratou, através de processo licitatório, a empresa Reúsa Conservação 
Ambiental para realizar a gestão total dos resíduos, utilizando o conceito TWN (Total Waste Management) 
que abrange toda a cadeia logística da gestão dos resíduos, ou seja, atua desde o planejamento, passando 
pela execução e monitoramento.
 A empresa Reúsa primeiramente realizou a atualização do PGRS e a partir de junho de 2015 assumiu 
a gestão total dos resíduos sólidos gerados no sitio aeroportuário. 
 Foi responsável por realizar treinamentos com os funcionários de todos os concessionários e princi-
palmente com os colaboradores que trabalhavam diretamente nos serviços de limpeza e coleta dos resíduos. 
Realiza a coleta diária dos resíduos gerados nas aeronaves e no terminal de passageiros, transportando-os 
até a unidade de Transbordo, onde cada resíduo é quantifi cado, triado e armazenado até que seja enviado 
para a destinação fi nal. A Reúsa também presta consultoria aos demais concessionários quanto a gestão dos 
resíduos gerados em cada instalação. Por fi m, são gerados e monitorados alguns indicadores de desempe-
nho que permitem melhor avaliar a efi ciência do processo. Todos esses serviços e resultados são apresenta-
dos através de relatórios mensais que são apresentados aos diretores do DAESP, que posteriormente repor-
tam aos órgãos fi scalizadores competentes.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

 Coleta e gerenciamento dos resíduos 
Os resíduos gerados nas aeronaves são coletados e acondicionados primeiramente no Mini transbordo, onde 
encontram-se instalados contêineres apropriados para cada tipo de resíduos. Já os resíduos gerados no 
terminal de passageiros são coletados e armazenados temporariamente no Pátio de Armazenamento Tempo-
rário (PAT). Os concessionários instalados na área do terminal de passageiros também destinam para o PAT 
os resíduos gerados em suas instalações. 
 Pelo menos 4 vezes ao dia a empresa Reúsa realiza coletas dos resíduos armazenados no Mini trans-
bordo e no PAT. Para a coleta é utilizado um veículo furgão adaptado para este fi m (Figura 5). 
 Todos os resíduos coletados são transportados para a unidade de 
Transbordo que fi ca situado dentro do sítio aeroportuário. O Transbordo 
trata-se de um galpão totalmente preparado para o recebimento, pesa-
gem, triagem e armazenamento dos resíduos. Ao ser recepcionado no 
Transbordo cada resíduo é pesado, triado e acondicionado conforme sua 
classifi cação. 
 No caso dos resíduos secos recicláveis o trabalho de triagem é 
mais específi co e a separação se dá por tipo de material (papel, plástico, 
metal e vidro).  Posteriormente esse material reciclável é destinado, a 
título de doação, para a Cooperativa “Mãos Dadas” de Ribeirão Preto, 
onde trabalham cerca de 37 cooperados. Cada concessionário instalado 
no sítio aeroportuário é responsável pela destinação adequada dos resíduos gerados em suas instalações. 
No caso dos resíduos secos recicláveis, alguns concessionários destinam os mesmos para a unidade de 
Transbordo do aeroporto para serem doados para a cooperativa. Já outros acabam comercializando ou doan-
do para outras instituições.
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