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1 RESUMO 

A construção civil é uma das principais atividades geradoras de resíduos no mundo 

e, como forma de minimizar esses impactos, foram criadas diversas soluções de 

gerenciamento. O CONAMA, que é o órgão responsável em estabelecer diretrizes 

de meio ambiente, têm desenvolvido resoluções para que as empresas geradoras 

de resíduos sejam responsáveis pelo seu próprio entulho. Partindo deste 

pressuposto, faz-se necessário estudar as possibilidades de reaproveitamento dos 

resíduos dentro do canteiro de obras, utilizando de técnicas de reutilização e 

reciclagem. Empregando essas técnicas, é possível obter resultados satisfatórios na 

redução de entulhos que são na maioria destinados a aterros inapropriados e 

conseqüentemente redução de efeitos negativos ao ambiente (solo, ar e água). 

Logo, este trabalho tem como finalidade apresentar uma proposta de reutilização 

dos resíduos de construção gerados em canteiro de obras, destacando o estudo de 

caso em uma obra no Bairro Residencial Veneza, em Mogi Guaçu/SP. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Estima-se que 50% dos recursos naturais extraídos estão relacionados à 

atividade de construção civil (NOVAES, 2017).De acordo com Berge (2011) e 

Brescansin et al. (2015), a sociedade atual vem se mobilizando para dar mais 

atenção ao tratamento dos resíduos pós-consumo e o principal motivo para o reuso 

ou reciclagem de materiais é reduzir os impactos ao ambiente. 

Os resíduos da construção e demolição são aqueles gerados nos canteiros 

de obras e popularmente chamados de “entulho”. Esses resíduos (tijolos, metais, 

madeiras, blocos cerâmicos, vidros, plástico, caixa de papelão, entre outros) são os 

restos do processo construtivo que é definido como o processo de produção de uma 

dada edificação, desde a tomada de decisão até a sua ocupação (BLUMENSCHEIN, 

2017). De acordo com Medeiros (2012), os resíduos gerados diretamente pelas 

atividades de construção e demolição correspondem a, aproximadamente, 60% do 

total de resíduos sólidos urbanos gerados. 

Desta maneira, nos últimos anos, o interesse por políticas públicas para os 

resíduos gerados pelo setor da construção civil tem se acirrado com a discussão de 

questões ambientais. Uma vez que desperdiçar materiais, seja na forma de resíduo 

(comumente denominado “entulho de construção”), seja sob outra natureza, significa 



2 
 

desperdiçar recursos naturais, o que coloca a indústria da construção civil no centro 

das discussões na busca pelo desenvolvimento sustentável (SOUZA et al., 2004). 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho é estudar os resíduos de construção e demolição 

gerados em uma obra no Bairro Residencial Veneza, no município de Mogi Guaçu – 

SP, a fim de propor medidas de reutilização e reaproveitamento de materiais. 

 Os objetivos específicos compreendem: 

• Identificar  os resíduos de construção e demolição gerados na obra; 

• Verificar os materiais dentro dos resíduos que possuem potencial para serem 

reutilizados; 

• Indicar formas de reutilização para os resíduos gerados na obra; 

• Propor uma destinação correta para os resíduos de construção e demolição 

gerados na obra quando não passíveis de reutilização. 

 

4 METODOLOGIA 

Foram realizadas visitas técnicas à obra de um sobrado localizada no Bairro 

Residencial Veneza, Mogi Guaçu, SP, com 216 metros quadrados de área a ser 

construída. Durante as visitas, foram qualificados, analisados e estudados os 

possíveis direcionamentos dos resíduos sólidos gerados nas etapas de construção 

da residência unifamiliar. 

 

5 DESENVOLVIMENTO  

A coleta de dados foi realizada em fases distintas da obra, a fim de entender 

os variados processos da geração dos resíduos dentro de uma obra de construção. 

Assim, foi realizado o levantamento de todos resíduos gerados nas etapas de 

construção da obra, tais como: fundações, superestrutura, alvenaria, instalações 

hidrosanitárias, instalações elétricas, entre outros. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 No fluxograma são apresentados resultados preliminares do estudo, 

destacando as possíveis destinações dos resíduos gerados durante a execução do 

processo construtivo.  
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Figura 1. Fluxograma de destinação de resíduos de uma obra de construção civil. 
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