
Tendência
Gestão sustentável 
de resíduos4 Adotar um plano de gestão ambiental para 

usar de forma mais eficiente os recursos e 
gerar menos resíduos, desenvolvendo soluções 
para os que ainda não têm uma destinação 
final adequada e estimulando a reciclagem 
e a reutilização dos que têm, com o objetivo 
de diminuir a quantidade de entulho enviada 
a aterros e os custos desse transporte.
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Repensando o ciclo 
de resíduos

Uma vez que a indústria da constru-
ção responde por 30% das emis-
sões globais de gases de efeito es-
tufa advindos do uso da energia, 

12% do consumo de água e 40% da geração 
de re sí duos, desenvolver planos de gestão 
am bien tal em todos os seus es tá gios de atua
ção é imprescindível para minimizar significa-
tivos impactos sobre o meio am bien te e a so
cie da de. Os dados do PNUMA alertam para a 
urgência de utilizar os recursos (terra, ener-
gia, materiais) de forma efi cien te e de promo-
ver a reciclagem e a reutilização de produtos 
no setor, com o objetivo de diminuir o volume 
de lixo en via do a aterros e os custos re la cio-
na dos a esse transporte.

Aumentar a efi ciên cia no uso dos recursos 
em uma construção requer mudanças já no 
planejamento do projeto, passando pela for-
ma como ele é operado até chegar ao descar-
te, reuso e reciclagem no fim da vida útil, sen-
do este último estágio um dos de sa fios mais 
atuais e complexos do setor. Se na Tendên
cia	2 deste estudo o foco recaiu sobre a esco-
lha de materiais sustentáveis e, na Tendência 
3, na concepção de obras que vão se conec-
tar e operar de modo integrado ao seu contex-
to cultural, so cial e ecológico, esta Tendência 

4 vem somarse ao ciclo, apresentando as ra-
zões para se fazer uma gestão adequada de 
re sí duos e exemplos de empresas como a Pe
dra Verde, que vêm encontrando alternativas 
para a questão.

Embora de baixa periculosidade — se com-
parados à indústria química, por exemplo —, os 
re sí duos eliminados pela construção civil são 
representativos em termos de volume gerado. 
No Brasil, somaram 31	milhões de toneladas 
em 2011, segundo estimativa do Diag nós ti co dos 
re sí duos sólidos da construção civil, do Institu
to	de	Pesquisa	Econômica	Aplicada (Ipea). 
De acordo com dados de 2014 da Secretaria 
de	Meio	Am	bien	te	do	Estado	de	São	Paulo, 
70% do lixo provêm de obras de pequenos ge-
radores, como reformas, demolições e edifica-
ções menores, e 30%, da construção formal.

A Resolução	Conama	307, de 2002, regu-
lou a responsabilidade das empresas sobre a 
disposição final e a prevenção dos re sí duos. 
Entre a regularização e a prática, porém, há 
uma distância considerável, conforme ressal-
ta Francisco Vasconcellos, vice  presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil 
do Estado de São Paulo (SindusConSP) em 
entrevista ao NEXT (na página 48). De lá para 
cá, o setor aprimorou muitos métodos e ações 

Responsável por 
grande parte da 

produção de lixo 
no mundo, o setor 

da construção tem 
duas significativas 

oportunidades 
na gestão correta 
de seus resíduos: 

uma econômica, de 
investir no potencial 

de mercado da 
reciclagem — ainda 

pouco percebido 
pelos empresários 

e a própria 
sociedade —, e 

outra mais ampla, 
de contribuir com 
soluções eficazes 
para o problema 
do saneamento 

ambiental, 
ainda crítico em 

muitos países

Automação e reciclagem na Espanha

CASE 1

DEVIDO	AO	ENCERRAMENTO	da maioria dos 
aterros e a crescente demanda por serviços 
de	gestão	de	re	sí	duos	na	Europa,	o	município	
de	Alicante,	na	Espanha,	realizou	uma	parceria	
público  privada com a Sabospa — companhia 
com	mais	de	35	anos	de	ex	pe	riên	cia	em	esca
vação,	terraplanagem,	transporte	de	agrega
dos e locação de caçambas — para cuidar do 
reaproveitamento do lixo gerado pela constru
ção civil na cidade.

Após	analisar	a	via	bi	li	da	de	da	implantação	
de	uma	estação	de	tratamento,	a	empresa	deu	
início às obras do que hoje tem capacidade de 

processar	até	3,9 mil	m³	de	re	sí	duos	do	setor	
da	construção,	separando	automaticamente	— 
a principal característica da tecnologia da Sa
bospa —	os	materiais	por	segmento,	como	ti
jolo,	azulejo,	concreto,	madeira	e	metal,	o	que	
facilita inclusive o pos te rior carregamento das 
cargas que rea bas te ce rão a indústria.

A	cidade	ainda	é	a	única	a	apresentar	esse	
tipo	moderno	de	estação	de	tratamento,	mas	
por pouco tempo: a companhia já tem planos 
de instalar mais três usinas de reciclagem 
com a mesma tecnologia de automação em  
outros mu ni cí pios.
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— como a escolha mais apurada de materiais, 
redução de des per dí cios, previsão de   áreas 
para depósito de recicláveis, uso de madeira 
com manejo sustentável, práticas ambientais 
e sociais nos canteiros de obra, entre outras. 
Mas ainda tem bastante trabalho pela frente.

De acordo com o Ipea, embora 72,44% 
dos 5.564 mu ni cí pios brasileiros apresentem 
serviços de manejo dos re sí duos gerados na 
construção, apenas 9,7% (392) deles têm algu-
ma forma de processamento, conforme mos-
tra o gráfico acima. A eficácia da gestão de re
sí duos depende de ações coor de na das entre 
governos, empresas e grupos de profissionais 
da construção, todos envolvidos na cria ção de 
incentivos e políticas públicas.

Um bom motivo para investir se ria men te 
na gestão de re sí duos diz respeito ao seu po
ten cial econômico, apontado pela arquiteta e 
urbanista Rosimeire Lima e o engenheiro civil 
Ruy Lima em seu Guia para elaboração de pro-
jeto de ge ren cia men to de re sí duos da construção 
civil. Segundo os dois es pe cia lis tas, 90% dos 
re sí duos gerados pelas obras são passíveis de 
reciclagem. Contudo, enquanto o mercado não 
percebe o número como oportunidade de ne-
gócio, prevalece uma visão equivocada de resí-
duo como sobrecarga de trabalho e até mes-
mo como empecilho ao bom andamento de 
serviços e prazos.

Além disso, ainda sem um controle ofi cial 
de qualidade, o agregado reciclado — o pro-
duto fruto da reciclagem  —, enfrenta a des
con fian ça do consumidor, que, muitas vezes, 
o considera in fe rior em comparação aos itens 
de fabricação tra di cio nal, conforme obser-
va André Gra zia no, diretor de Sustentabilida-
de da Pedra	Verde	Sa	nea	men	to	Am	bien	tal, 
empresa que enxergou po ten cial econômi-
co na prestação de serviços para a gestão de 
re sí duos (ver entrevista na próxima página). 
A distância entre os pontos de entrega e as 
usinas de reciclagem também cons ti tuem um 
aspecto crítico para a captação dos re sí duos 
da construção; afinal, quanto maior o percur-
so, maior o preço final. Sem contar que as usi-
nas precisam pro vi den ciar li cen cia men to am
bien tal, em zo nea men to urbano, enfrentando 
possível oposição de moradores do entorno.

Apesar das barreiras, a reciclagem rea li za
da dentro do canteiro de obra precisa ser mais 
estimulada e desmitificada, na medida em que 
reduz o volume de re sí duos para descarte, o 
consumo de materiais ex traí dos diretamente 
da natureza, os acidentes de trabalho (devido 
à maior limpeza e organização das obras), os 
problemas com passivos ambientais, entre ou-
tras vantagens.

Do ponto de vista técnico, econômico e 
am bien tal, portanto, a gestão de re sí duos 

INFORMAÇÃO NACIONAL SOBRE O TIPO DE PROCESSAMENTO  
ENTRE OS 392 MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM SERVIÇO DE MANEJO  
DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC)

OUTRO

REAPROVEITAMENTO DOS AGREGADOS 
PRODUZIDOS NA FABRICAÇÃO DE COMPONENTES 

CONSTRUTIVOS

TRIAGEM E TRITURAÇÃO SIMPLES DOS 
RESÍDUOS CLASSE A, COM CLASSIFICAÇÃO 

GRANULOMÉTRICA DOS AGREGADOS RECICLADOS

TRIAGEM E TRITURAÇÃO SIMPLES DOS RESÍDUOS 
CLASSE A

TRIAGEM SIMPLES DOS RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO REAPROVEITÁVEIS 

(CLASSES A E B)

Fonte: PNSB (IBGE, 2010).
Obs.: o município pode apresentar mais de um tipo de processamento dos Resíduos da Construção Civil.
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da construção civil é viá vel e interessante 
ao setor. Se  amparada por políticas públi-
cas que desenvolvam leis e regulamentações 
específicas e fortalecida por ações educati-
vas e apoio tecnológico, tanto as empresas 
quanto a so cie da de têm muito a ganhar com  
sua expansão.

A Entrevista

 ANDRÉ	GRAZIANO,		 
diretor de Sustentabilidade 
da Pedra Verde  
Saneamento Ambiental

NEXT: Como combater a in
formalidade na gestão de re
sí duos da construção?

Para combater a informalidade é necessário 
produzir conhecimento e, principalmente, dar 
acesso à informação. Deixar a informalidade 
consiste em um pré  requisito para se ter uma 
boa gestão de re sí duos. Se questionássemos 
hoje a autoridade municipal em re sí duos só-
lidos, seria difícil para ela responder quanto 

São Paulo produz de entulho por dia. As  in-
formações são difusas e cada fonte apresen-
ta resultados distintos. As esferas municipais 
têm um número estimado, os transportado-
res têm outro — a meu ver, mais real, por isso 
o utilizamos na Pedra Verde. Cada um tem seu 
conjunto de resultados ba sea do em conheci-
mento técnico  cien tí fi co próprio, ou seja, em 
levantamentos referentes à atividade que pra-
ticam. Há muita diferença de dados.

NEXT: O  ideal seria integrar esses dados?
Sem dúvida. Contudo, ainda carecemos de in-
teligência e gestão. Inteligência no sentido de 
fazer a interpretação correta dos dados, o que 
implica estarem os elos da cadeia produtiva 
conectados. E hoje, infelizmente, eles não es-
tão. Cada um tem interesses pró prios e pou-
co se re la cio nam com os demais: prefeituras, 
grandes construtoras, certificadoras e trans-
portadores mantêm certa divergência de inte-
resses. A interligação dos dados e dos players 
da cadeia é fundamental, pois a indústria luta 
contra a informalidade o tempo todo.

NEXT: Você se refere apenas à informalidade 
da mão de obra?
Não. Abranjo a informalidade no transporte e 
nos espaços clandestinos de depósito de en-
tulho. Existe certa alie na ção do consumidor 

Mercado da reciclagem de gesso

CASE 2

CADA	VEZ	MAIS	utilizado	na	construção	civil	
—	na	forma	de	forros,	sancas,	molduras,	re
baixamento	de	tetos —,	o	gesso	vem	se	tor
nando um grande problema para o setor no 
que	diz	respeito	ao	descarte	incorreto.	Mal	
disposto	na	natureza,	pode	contaminar	gra
vemente tanto o solo quanto os len çóis freá
ti	cos.	Porém,	o	consumo	médio	no	Brasil	de	
2	milhões	de	toneladas	do	produto	por	ano	
sinaliza	um	mercado	de	inegável	força	para	
a reciclagem dos seus re sí duos.

Recentemente,	a	Resolução	Conama	307	
alterou	a	classificação	do	gesso,	que	pas
sou	a	ter	reciclagem	obrigatória,	já	que	os	
seus	re	sí	duos	podem	ser	100%	reaprovei
tados.	A indústria	da	construção	ainda	está	
se	adaptando	à	nova	norma,	mas	empresas	

como	a	pa	ra	naen	se	Ok	Am	bien	tal	tomaram	a	
frente na reciclagem do produto.

Todo o ma te rial recebido pela empresa é reci
clado,	transformado	em	fertilizante	e	depois	en
caminhado para a agricultura ou a indústria do ci
mento.	O processo	conta	com	patente,	e	a	Ok	Am
bien tal apresentase como a única empresa do 
Paraná	capaz	de	reciclar	o	gesso	advindo	da	cons
trução	civil,	com	regulamento,	autorização	do	Mi
nistério	da	Agricultura	e	certificado	in	ter	na	cio	nal.

Ao	en	viar	o	gesso	para	a	Ok	Am	bien	tal,	o	cons
trutor recebe a documentação necessária para 
comprovar o destino correto do resíduo. Me
dian	te	a	apresentação	dos	documentos,	a	obra	
tem	o	seu	prosseguimento	autorizado,	caben
do	ao	órgão	público	responsável	fiscalizar	mate
riais e processos.
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desses serviços, que contribui para o alto grau 
de clandestinidade atual men te, como ocorre 
em São Paulo. A todos que vêm à Pedra Ver-
de eu sempre pergunto: você já reformou sua 
casa algum dia? Para onde foi seu entulho? 
Ninguém nunca soube me responder até hoje.

Existem mais de 3 mil pontos de descarte 
irregular de entulho, mas não se toma nenhu-
ma atitude a respeito. Por outro lado, a prefei-
tura diz que recolhe em São Paulo 1,6 mil to-
neladas de resíduo por dia — menos de 10% 
do valor que os transportadores afirmam se-
rem produzidos na cidade. Segundo eles, são 
18 mil toneladas por dia. Alguns até afirmam 
que esse número já superou 30 mil tonela-
das por dia.

NEXT: Os custos da gestão de re sí duos em uma 
obra são muito elevados ou se trata mais de 
uma questão de ini cia ti va?
Não sei se é só falta de ini cia ti va. Falta tam-
bém planejamento. Para retirar uma determi-
nada quantidade de resíduo de uma obra, faz-
se necessário um plano de ação. Se o projeto 
for bem feito, de modo a minimizar perdas, re-
duzse a quantidade de resíduo. Na minha opi
nião, uma obra que gera muito resíduo, na rea
li da de, é mal planejada.

Na Pedra Verde, buscamos tornar o re-
síduo gerado pela cidade melhor aproveita-
do, a fim de devolvêlo como matéria  prima 

para a construção. Por isso, recebemos de 
tudo — desde que não esteja contaminado — 
e rea li za mos o processo de tria gem, nos com-
prometendo a reciclar o entulho de obras e a 
organizar os demais materiais para que algu-
ma empresa es pe cia li za da dê o uso  ideal a eles 

— é o caso da madeira, pa péis, metais e plás-
ticos, que não podemos reciclar, pois nossa li-
cença não permite.

NEXT: O autogerenciamento é uma forma efi
caz de as construtoras lidarem com a questão 
dos re sí duos?
As construtoras, em geral, deixam a respon-
sabilidade do destino final do resíduo para o 
transportador e o obrigam a fornecer docu-
mentos que comprovem a destinação corre-
ta. A questão é que nem sempre os documen-
tos são oficiais, a “conta não fecha”.

NEXT: Essa é uma questão cultural do Brasil, é o 
tipo de coisa que não vai mudar da noite para 
o dia. Envolver cada vez mais os transportado
res seria uma solução?
Não vamos mudar o mundo, mas queremos 
mostrar que somos um exemplo de que é 
possível agir corretamente, de forma sistemá-
tica e li cen cia da. O transportador, ao chegar 
à Pedra Verde, precisa se cadastrar. Ao fazer 
isso, ele assina um termo de responsabilida-
de. O cadastro pressupõe a leitura da licença 

PRÁTICAS DE REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

RESÍDUO REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM

Resíduos	classe	A Reutilização ou processamento como agregado recicla-
do e aplicação como enchimento de valas, aterros, re-
vestimento primário de vias de terra (cascalhamento), 
camadas de pavimento, passeios e muros, artefatos, 
drenagem urbana, confecção de bloco, meios-fios, etc.

Resíduos	classe	B:	plásticos,	
metais,	vidros,	papel	e	papelão

Processamento de reciclagem que permite o uso do resí-
duo como matéria-prima de um novo processo produtivo.

Resíduo classe B: madeira Reutilização ou reciclagem da madeira a partir de me-
canismos de logística reversa, queima para a geração 
de energia, confecção de baias, placas de sinalização e 
outras utilidades.

Resíduos classe B: gesso Reciclagem do gesso a partir de mecanismos de logística 
reversa ou parcerias com indústrias que utilizam o ges-
so e seus componentes como insumos e na agricultura.

Fonte: São Paulo, SMA, 2014
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de operação que a CETESB emitiu para nos-
sa atividade; no termo assinado, o transpor-
tador atesta ser corresponsável por tudo o 
que entra aqui; como nós somos obrigados a 
dar ras trea bi li da de total do entulho, todos os 
materiais que nos chegam precisam ter ori-
gem comprovada — se houver algum proble-
ma, conseguimos identificar o ponto específi-
co onde ocorreu.

Esse processo não custa mais caro pelo in-
vestimento em si, mas pelo tempo maior que 
implica, impactando diretamente nas finanças. 
A carga de imposto atrapalha muito também. 
Estamos fazendo algo pioneiro. E ser pionei-
ro envolve investir em convencer as pes soas. 
Isto, sim, custa caro.

NEXT: Muitos pensam que sustentabilidade im
plica um custo adi cio nal e não querem enxergar 
o tipo de beneficio financeiro que ela pode gerar.
Tudo passa pela noção in di vi dual do seu papel 
no cenário como um todo. Quan do me deito 
para dormir à noite, sei que estamos fazendo 
o certo; não enganamos ninguém, não preju-
dicamos ninguém, tentamos ajudar a todos, 
dos colaboradores a outros stakeholders. De-
sempenhamos uma atividade am bien tal men
te fantástica e isso nos dá uma tranquilidade 
tremenda, inclusive, em relação aos custos fi-
nanceiros, que um dia tentem a se normalizar, 
acompanhando essa mudança cultural inevi-
tável e necessária não somente para o setor 
da construção civil.

A Entrevista

 FRANCISCO	VASCONCELLOS	, 
vice-  presidente do Sindicato 
da Indústria da Construção 
Civil do Estado de São Paulo 
(SindusCon-SP)

NEXT: Que análise você faz 
da Resolução Conama 307? 

O que merece destaque?
O próprio processo de cria ção da Resolu-
ção Conama consistiu em um grande apren-
dizado para os participantes. A discussão no 
Grupo de Trabalho cria do para este fim foi 

extremamente rica, devido à diversidade dos 
atores (academia, construtores, transportado-
res, promotores públicos, governo), que con tri
buí ram com visões totalmente diferentes para 
a solução do problema. Em 2003, a Resolução 
ficou pronta e passou pela votação e aprova-
ção do Conselho	Na	cio	nal	de	Meio	Am	bien
te (Conama).

Até hoje, a Resolução 307 é bem ava lia da, 
pois estabeleceu bases na cio nal men te reco-
nhecidas de procedimentos para a gestão de 
re sí duos sólidos da construção civil, mesmo 
tendo levantado polêmicas no início por se 
acreditar que ela acarretaria dificuldades para 
as construtoras. Entre seus principais méritos, 
cito o estabelecimento de responsabilidades 
objetivas para cada participante da cadeia, a 
definição da classificação dos re sí duos sólidos 
da construção civil e o fato de ter tratado de 
um assunto extremamente complexo de ma-
neira muito objetiva e simples.

Além disso, destaco a distinção entre o 
grande e o pequeno gerador de re sí duos da 
construção. Para os leigos, predominava a 
ideia de que as construtoras formalmente es-
tabelecidas eram as grandes responsáveis 
pela maior parte dos re sí duos gerados nas ci-
dades, mas constatamos o oposto. Cerca de 
70% dos re sí duos de construção gerados nas 
cidades são de responsabilidade dos chama-
dos pequenos geradores. Hoje, praticamente 
todos os players desse mercado têm muito cla-
ra essa distinção.

Com seu alto grau de assertividade, a Reso-
lução Conama ainda hoje é usada como mode-
lo em re sí duos da construção e serviu de base 
tanto para a Política Na cio nal de Re sí duos Só-
lidos quanto para a Política Es ta dual de Re sí
duos do Estado de São Paulo.

NEXT: Você considera as ini cia ti vas públicas de 
implantação e operação de usinas de recicla
gem de re sí duos da construção civil capazes de 
reduzir impactos ambientais? Usinas privadas 
serão su fi cien tes?
Até por sermos um sindicato de empresas pri-
vadas, entendemos que não é uma função do 
poder público executar diretamente a ativida-
de da reciclagem de re sí duos da construção. 
Nosso entendimento é que cabe a ele a obriga-
ção de  criar mecanismos que estimulem as or-
ganizações a desempenhar esse papel. A partir 
do momento que se estabelece um Plano Mu-
nicipal de Gestão de Re sí duos Sólidos, o poder 
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municipal define as condições de como quer 
tratar a questão e estabelece as bases para 
que com pa nhias possam  atuar neste mercado.

NEXT: E os impostos ainda são muito altos para 
esse tipo de serviço.
Exatamente. No nosso entendimento, um re-
síduo já pagou os impostos quando o ma te rial 
originário foi colocado no mercado. Uma das 
políticas mais ób vias para incentivar a recicla-
gem e o uso dos materiais reciclados seria es-
tabelecer uma nova forma de tributação aos 
materiais e sistemas que se utilizassem des-
ses produtos, pois, atual men te, acontece uma 
dupla tributação.

As prefeituras, por exemplo, po de riam in-
centivar o uso dos agregados reciclados ao 
definir em suas pró prias licitações que o uso 
deles será prio ri tá rio. Como grandes deman-
dantes de materiais de construção, elas de ve
riam dar o exemplo.

NEXT: Como trabalhar a sustentabilidade com 
o pequeno gerador, que, muitas vezes, pode ver 
as ações como custosas ou como empecilho ao 
andamento das obras?
O pequeno gerador representa o maior desafio 
para as prefeituras. Sua fiscalização é complica-
da e muitas vezes cara. A gestão desse proces-
so não é fácil. No entanto, já existem soluções e 
alternativas. Em São Paulo, por exemplo, há os 
chamados Ecopontos, locais de coleta de re sí
duos de construção dos pequenos geradores.

Internamente, o SindusConSP sempre 
acreditou que a solução para vá rias questões 
ambientais passava pela tecnologia. Depen-
de também, claro, de campanhas de educa-
ção e da estrutura jurídica vigente, mas nos 
dias de hoje a gestão sempre passa pelo uso 
da tecnologia. Principalmente, da tecnologia 
da informação.

Há aproximadamente quatro anos, surgiu 
no mercado um sistema 100% online e geor re
fe ren cia do que permite às prefeituras homo-
logar todas as caçambas de entulho, os trans-
portadores e os aterros de destinação final. 
Tudo é controlado online e, para aqueles que 
não  atuam de forma definida no Plano Muni-
cipal de Gestão de Re sí duos, o sistema emite 
inclusive as multas ambientais por irregulari-
dades. Os gastos para implantação do siste-
ma são bem menores do que as prefeituras 
normalmente gastam para remover os re sí
duos depositados em locais clandestinos ou 

inadequados. É a tecnologia a serviço do ho-
mem, e é nesta direção que entendemos estar 
a solução para a gestão de re sí duos

Por acreditar nisto, trabalhamos na cons-
trução do SIGOR, um software desenvolvido 
em conjunto com a Cetesb e doa do a eles pelo 
SindusConSP. Com o SIGOR, o governo de São 
Paulo poderá fazer online uma gestão dos re
sí duos da construção em todo o estado. Além 
disso, ele irá disponibilizar a ferramenta para 
que as prefeituras possam, por meio do sis-
tema, en viar e ge ren ciar os dados de geração, 
reciclagem e destinação final dos re sí duos de 
construção em seus mu ni cí pios.

O SIGOR também prevê que as constru-
toras atuan tes no estado poderão se cadas-
trar e informar o local da obra, suas caracte-
rísticas, a quantidade de resíduo a ser gerada, 
entre outros dados, apresentando, desta for-
ma, o seu Plano de Gestão de Re sí duos online. 
Este processo tornará tudo mais transparen-
te e possibilitará que o governo es ta dual pos-
sa, de fato, ge ren ciar os re sí duos de constru-
ção, definindo prio ri da des e fazendo políticas 
públicas mais efetivas. Por outro lado, as cons-
trutoras poderão informar os processos que 
adotaram para a gestão do seu resíduo.

A Palavra de especialistas

 Erros comuns  
das construtoras
As construtoras contratam pla-
nos de ge ren cia men to de re sí
duos, mas não os monitoram de 
forma eficaz, cumprindo exi gên

cias burocráticas sem se preo cu par de verda-
de com o serviço prestado. Por outro lado, o 
poder público, que deveria fiscalizar a destina-
ção ilegal, pouco consegue fazer. Tal de fi ciên cia 
fez surgir no mercado uma nova modalidade 
de serviços, que denomino de gestão ope ra
cio nal de re sí duos. Ou seja, empresas ge ren
cia do ras que garantem a execução desses pla-
nos de ge ren cia men to.

Gilberto Meirelles ,	fundador	da	Associação	
Brasileira para Reciclagem de Resíduos da 
Construção	Civil	e	Demolição	(ABRECON).
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CAMINHO DAS PEDRAS

O QUE FAZER COMO FAZER

Poder público  A Regulamentar cada vez mais os 
deveres do setor da construção 
quanto aos resíduos gerados.

 A Auditar caçambas.

 A Fiscalizar quem produz o lixo — o 
que, embora já esteja previsto em 
políticas públicas, não é executa-
do como deveria.

Empresas  A Mapear a geração de resíduos 
na cadeia e manter informados 
os integrantes que possam se 
interessar em reaproveitamento.

 A Alterar o mínimo possível 
do projeto inicial dos 
empreendimentos. Estudos 
demonstram que a constante 
mudança de projeto acarreta 
desperdício de materiais. 

 A Conectar empresas do setor para 
reunir, organizar e disponibilizar 
informações.

 A Realizar o cadastramento dos 
transportadores e usar os dados 
para tornar o rastreamento mais 
preciso.

 A Inserir pontos de coleta na empre-
sa/loja responsável pela obra para 
facilitar o acesso

Investidores  A Profissionalizar a gestão do 
canteiro de obras e da área 
técnica em geral para convencer 
mais investidores sobre a 
credibilidade dos serviços do 
setor. 

 A Regular o mercado com políti-
cas públicas e requisitos de sus-
tentabilidade, tornando-o mais 
institucionalizado.

Sociedade Civil  A Pressionar as empresas a dar 
o destino correto aos seus 
resíduos e entulhos, engajando- 
-se no andamento das obras 
das construtoras (afinal, o 
empreendimento afetará o 
entorno).

 A Exigir conhecer o destino final 
dos resíduos, usar as informações 
para rastrear o transportador e 
conferir na internet para ter ga-
rantia do cumprimento do serviço.

 A Sentir-se parte responsável pelo 
ciclo de vida do empreendimento.

Exemplo de 
associação entre 
os atores: Sistema 
Estadual de 
Gerenciamento 
Online de Resíduos 
Sólidos (SIGOR) 

Ferramenta gerada para auxiliar no monitoramento da gestão dos resídu-
os sólidos no Estado de São Paulo. O Módulo Construção Civil gerencia as 
etapas de destinação final e transporte, garantindo a disposição ambien-
talmente adequada do entulho. 

 Mercado em ação
Am pliar a escala de reciclagem 
de re sí duos na construção ci-
vil é de fundamental importân-
cia, pois pode estabelecer pre-
ços para se praticar no mercado. 

Ainda vivemos um momento pouco pro fis sio
nal. Em Min nea po lis, nos Estados Unidos, exis-
tem cinco instalações de reciclagem para esses 

re sí duos, desenvolvidas a partir das necessi-
dades do próprio mercado, sem qualquer ini
cia ti va do poder público. O movimento vem 
sendo conduzido mais por demanda do setor 
privado do que por órgãos governamentais.

Jason Haus ,	CEO	da	Dem		Com	
Companies,	empresa	americana	de	
Gestão de Resíduos Sólidos.
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