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1 INTRODUÇÃO 

      A construção civil, desde os primórdios, apareceu para atender as necessidades básicas e 

imediatas do homem, sem preocupação com a técnica aprimorada em um primeiro momento. 

O setor da construção civil é conhecido como um dos grandes responsáveis pelos 

impactos ambientais. Estes começam pela grande quantidade de recursos naturais e energias 

utilizadas na produção e no transporte de matérias-primas, passam pela concepção do projeto 

e terminam em um grande volume de resíduos resultantes de técnicas de construção muitas 

vezes artesanais, empregadas por uma mão-de-obra desqualificada. 

      Sendo assim, a crescente geração de resíduos sólidos resultantes de construções, 

demolições e reformas na construção civil vem exigindo cada vez mais soluções 

diversificadas, de forma a diminuir o excedente de materiais descartados e encaminhados para 

os aterros sanitários, bem como potencializá-los, usando-os na geração de matérias-primas 

secundárias, visando diminuir a exploração dos recursos naturais não renováveis, de maneira 

que contribuam nas condições ambientais dos espaços urbanos. 
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2 METODOLOGIA E/OU MATERIAL E MÉTODOS 

 

     A metodologia que é de cunho bibliográfico, desenvolvida na disciplina de filosofia do 

curso de Engenharia Civil e busca reforçar as ideias de conscientização da sociedade no que 

tange ao descarte correto dos resíduos provenientes da construção civil, objetivando realizar 

um estudo do impacto ambiental causado pelos descartes incorretos. Esta pesquisa, portanto, 

caracteriza-se como exploratória e explicativa. 

O enquadramento da sustentabilidade ambiental em empreendimentos tem de estar 

atrelado ao favorecimento da natureza. Diante do exposto, cabe a análise de alguns 

parâmetros básicos: Ser ecologicamente correto, ser economicamente viável, ser socialmente 

justo e ser culturalmente aceito. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A construção civil encontra-se, na contemporaneidade, em posição de destaque no 

quesito desenvolvimento econômico e social do Brasil. No entanto, também se encontra como 

grande gerador de impactos ambientais, modificando paisagens e aumentando, de maneira 

significativa, a geração de detritos. O setor de Resíduos Sólidos da Construção Civil se depara 

com o grande desafio de conciliar sua atividade produtiva e lucrativa com o desenvolvimento 

sustentável consciente. Com isso, permitiu o conhecimento sobre os resíduos gerados pela 

construção civil e seus impactos no meio ambiente. 

  Nesse paradigma, a Resolução de número 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a 

minimizar os impactos ambientais e define Resíduos Sólidos da Construção Civil da seguinte 

forma: 

 

RESOLUÇÃO CONAMA 2002  nº 307 Art. 2° Inciso I 

“Resíduos Sólidos da Construção Civil: são os provenientes de construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 

escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, 

rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, 

gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., 

comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.” 

 

 



 

A classificação dos resíduos é determinada pela mesma resolução CONAMA nº 307, 

em seu artigo 3°, como mostrado abaixo: 

 

I – Classe A – são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios, etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

II – Classe B – são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

III – Classe C – são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais 

como os produtos oriundos do gesso; 

IV – Classe D – são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 

tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saúde 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros bens como telhas e demais objetos e materiais que contenham 

amianto ou outros produtos nocivos a saúde. (nova redação dada pela resolução n° 

348/04). 

 

Diante do supracitado, percebe-se que as soluções técnicas disponíveis para o 

tratamento de resíduos sólidos da construção civil podem ser implantadas em diversos 

momentos do ciclo de vida dessas matérias, desde a sua geração até sua destinação final 

ambientalmente adequada. 

Os resíduos de construção civil são gerados, na maioria das vezes, nas construções ou 

demolições de prédios, pontes, estádios, escolas, enfim qualquer obra em uma cidade ou no 

campo. É importante que exista uma coleta seletiva na fonte para manter os resíduos mais 

puros e não deixar, por exemplo, que o gesso se misture com restos de cimento e dessa forma, 

um “contamine” o outro. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO  

  Diz-se que uma comunidade é sustentável quando satisfaz plenamente suas 

necessidades, de forma a preservar as condições ambientais para que as gerações futuras 

também o façam. Da mesma forma, as atividades humanas não podem interferir 



 

prejudicialmente nos ciclos de renovação da natureza, destruindo esses recursos e privando as 

próximas gerações de sua assistência. 

Empreendimentos que se baseiem nessas premissas e que estejam enquadrados no 

conceito sustentável devem ser capazes de impactar positivamente os grupos humanos por ele 

afetados, através da interligação entre essas obras e a qualidade de vida das pessoas afetadas 

por eles, podem ser observadas através do uso racional dos recursos ambientais e o trato dos 

resíduos decorrentes da implantação do referido empreendimento sustentável. 

Cabe, portanto, às agências reguladoras governamentais estabelecer e fiscalizar os 

parâmetros que enquadrem essas situações, nesse contexto, trabalhando juntamente com a 

iniciativa privada, para que o impacto causado por esses empreendimentos e pelos resíduos 

gerados nas obras de construção civil e no funcionamento posterior do projeto sejam os 

mínimos possíveis. É importantíssimo que as próprias agências e a população em geral sejam 

capazes de dar preferência aos empreendedores que sigam as práticas e determinações da 

aplicação do conceito sustentável. Assim, criam-se forças necessárias para reunir condições 

favoráveis para a origem, o fomento e a consolidação de uma visão empresarial mais 

consciente e atenta para as questões ligadas ao meio ambiente e aos impactos neste. 

A sustentabilidade possui todos os requisitos para tornar-se uma aliada poderosa na 

venda dos empreendimentos e na construção de uma imagem positiva para as empresas que 

adotarem essa visão. O grande entrave para a criação desta “visão sustentável” no setor de 

construção civil é a enorme dificuldade em relação aos custos, ainda elevados, de 

determinados elementos que permitirão o enquadramento nesse conceito.  Essas dificuldades 

podem criar, na mente do empresariado, a errônea ideia de que, se elevar seus custos de 

construção, os possíveis benefícios advindos do enquadramento do empreendimento no 

conceito sustentável, não serão suficientes para proporcionar uma recuperação rápida do 

capital investido, ou mesmo gerar um prejuízo final. 

 Felizmente, essa cultura vem se modificando, e os constantes sucessos dos 

empreendimentos imobiliários e comerciais sustentáveis contribuem significativamente para a 

mudança dessa mentalidade e para a ampliação, cada vez mais rápida, de novos investimentos 

em que se apliquem esses conceitos. 

Pode-se concluir, portanto, que dentro do âmbito da Engenharia Civil é de 

fundamental importância o descarte correto de resíduos. Nesse paradigma, a construção civil 

tem vivido recentemente uma época frutífera, com aumentos nos ganhos, valorização de seus 

profissionais e expansão do mercado, sendo estas algumas das causas e consequências dessa 



 

realidade. Entretanto, como todo setor, deve estar atenta às demandas da sociedade na qual 

está inserida. 

As questões ambientais têm ocupado, gradativamente, cada vez mais espaço nos 

problemas dos países, desenvolvidos ou não, e a quantidade de resíduos deixados por 

construções tornou-se um dos centros de discussões da sustentabilidade. Em vista disso, as 

construtoras devem se conscientizar em criar medidas preventivas e éticas de modo a não 

danificar o meio ambiente, garantindo, assim a sustentabilidade dentro da construção civil. 
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