
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA ZONA URBANA DO 
MUNICÍPIO DE LAGARTO - SE: DO DIAGNÓSTICO A UMA PROPOSTA DE 

MODELO GERENCIAL 
 
 
 
 
 
 

Valmir do Carmo Prata 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Cristóvão 
2013 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA ZONA URBANA DO 
MUNICÍPIO DE LAGARTO - SE: DO DIAGNÓSTICO A UMA PROPOSTA DE 

MODELO GERENCIAL 
 
 
 
 
 

Valmir do Carmo Prata 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós- 
Graduação em Engenharia Civil como requisito 
parcial à obtenção do título de MESTRE EM 
ENGENHARIA CIVIL. 

 
 
 
 
 
 
 
Orientadora: Profª Drª. Claudia Ruberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Cristóvão 
2013 



MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 
VALMIR DO CARMO PRATA 

 
_______________________________________________________ 

APRESENTADA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE EM 12 DE SETEMBRO DE 2013 

 
 
 
 

 
 

Profª Drª. Claudia Ruberg - Orientadora 
Universidade Federal de Sergipe 

 
 

Profª Drª. Débora de Gois Santos - Examinador Interno 
Universidade Federal de Sergipe 

 
 

Prof. Dr. José Daltro Filho - Examinador Externo 
Universidade Federal de Sergipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À minha esposa, mãe, irmãos, amigos, colegas 
e colaboradores que contribuíram para a 
elaboração deste trabalho.  



AGRADECIMENTOS 

 

Antes de tudo, agradeço de coração a DEUS, que sempre me concedeu saúde, paz 

e alegria. Muito obrigado por permitir esse momento de felicidade.  

À minha querida e estimada esposa, Lucimaura Fagundes de Sandes, que esteve 

ao meu lado desde o início deste desafio, incentivando, apoiando, principalmente 

nessa fase complexa. 

À minha mãe, Luzia Meire do Carmo, que apesar das dificuldades, sempre me 

mostrou horizontes repletos de esperança, amor e humildade. 

Aos meus irmãos, pela paciência nos momentos difíceis. 

Aos meus colegas de trabalho, da Prefeitura e do Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia de Sergipe (IFS) Campus Lagarto, em especial, aos 

professores Paulo André, Hélio Vicente, David de Paiva e Rosana Rocha. 

A todos os colegas da Pós Graduação, em especial Andreza Menezes, Emanuele 

Carvalho, Fernando Ferro, Joana GrossKopf, Manoel Cabral, Hilton Porto e Víctor 

Félix.   

A todos os professores, que durante esse período me instruíram com a arte do 

saber, em especial à professora Drª. Débora de Gois Santos. 

À professora orientadora, Drª. Claudia Ruberg, pela atenção, paciência e dedicação 

ao instruir com ideias inteligentes, o desenvolvimento e a conclusão deste projeto. 

Ao coordenador do PROEC, professor Dr. Erinaldo Cavalcante, que sempre 

demonstrou boa vontade e dedicação a todos. 

Aos professores Dr. José Daltro Filho e Me Emerson Meireles de Carvalho, pela 

satisfação em ajudar sempre que procurados. 

Aos amigos Claudio O. de Oliveira, Jociélio N. Santos, Jodiclei Alcântara e aos 

alunos do curso de edificações do IFS/Lagarto, Leonard V. Araújo, Paulo H. Ramos 

e João N. Santos, que dedicadamente ajudaram na realização deste trabalho. 

À Prefeitura Municipal de Lagarto, em especial, ao ex-prefeito José Valmir Monteiro, 

ao atual prefeito José Wilame de Fraga, ao ex-secretário da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEMDURB) Noel dos Santos Souza e 

ao atual secretário Fabio Henrique e a toda equipe responsável pela coleta dos 

Resíduos de Construção Civil (RCC), pela colaboração prestada. 

À Universidade Federal de Sergipe, por ter proporcionado à realização deste meu 

sonho. Muito obrigado! 



SUMÁRIO 

 

 

AGRADECIMENTOS 

RESUMO 

ABSTRACT 

LISTA DE FIGURAS 

LISTA DE QUADROS 

LISTA DE TABELAS 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E UNIDADES 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 19 

1.1 JUSTIFICATIVA .................................................................................................. 19 

1.2 OBJETIVOS ........................................................................................................ 21 

1.2.1 Objetivo Geral .................................................................................................. 22 

1.2.2 Objetivos Específicos ....................................................................................... 22 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO ............................................................................ 22 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................... 23 

2.1 CONSIDERAÇÕES BÁSICAS SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS .......................... 23 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS .................................................. 26 

2.3 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ............................................................... 28 

2.3.1 Definição .......................................................................................................... 28 

2.3.2 Origem e Geração ............................................................................................ 28 

2.3.3 Classificação dos RCC ..................................................................................... 31 

2.3.4 Sistema de Coleta e Transporte dos RCC ....................................................... 33 

2.3.5 Destinação dos RCC ........................................................................................ 35 

2.3.6 Plano Municipal de Gestão de RCC (PMGRCC) .............................................. 36 

2.4 GESTÃO DIFERENCIADA DE RCC EM MUNICÍPIOS BRASILEIROS .............. 38 

2.4.1 Gestão de RCC no Município de Belo Horizonte - MG .................................... 40 

2.4.2 Gestão de RCC no Município do Recife - PE ................................................... 42 

2.4.3 Gestão dos RCC no Município de São Paulo - SP ........................................... 43 

2.4.4 Gestão dos RCC no Município de Salvador - BA ............................................. 43 

3 METODOLOGIA ..................................................................................................... 46 

3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO .................................................................. 46 



3.2 LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGARTO (PML), EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 

TRANSPORTADORES ............................................................................................. 47 

3.3 MAPEAMENTO DOS PONTOS DE DEPOSIÇÕES DOS RCC DA ZONA 

URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGARTO ................................................................. 48 

3.4 ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE RCC NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE LAGARTO ....................................................................................... 48 

3.4.1 Estimativa da Quantidade dos RCC Gerados em Obras de Novas 

Edificações Devidamente Licenciadas ...................................................................... 48 

3.4.2 Estimativa da Quantidade dos RCC Gerados em Obras de Reformas, 

Acréscimos e Demolições Regularmente Coletados ................................................. 49 

3.4.3 Estimativa da Quantidade de RCC Regularmente Coletados das 

Deposições Irregulares ............................................................................................. 50 

3.4.4 Estimativa da Geração Total de RCC e Determinação da Taxa de Geração 

Per Capita ................................................................................................................. 51 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DOS RCC NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

LAGARTO ................................................................................................................. 52 

3.5.1 Determinação do Número e do Tamanho das Amostras ................................. 52 

3.5.2 Medição do Volume, Separação, Peneiramento e Pesagem das Amostras .... 56 

3.6 PROPOSIÇÃO DO MODELO GERENCIAL ........................................................ 59 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................... 61 

4.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO .............................................................. 61 

4.2 MAPEAMENTO DOS PONTOS DE DEPOSIÇÕES DOS RCC NA ZONA 

URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGARTO ................................................................. 67 

4.3 ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE RCC NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE LAGARTO ....................................................................................... 74 

4.3.1 Estimativa da Quantidade dos RCC Gerados em Obras de Novas 

Edificações Devidamente Licenciadas ...................................................................... 74 

4.3.2 Estimativa da Quantidade dos RCC Gerados em Obras de Reformas, 

Acréscimos e Demolições Regularmente Coletados ................................................. 75 

4.3.3 Estimativa da Quantidade de RCC Regularmente Coletados das 

Deposições Irregulares ............................................................................................. 76 

4.3.4 Estimativa da Geração Total de RCC e Determinação da Taxa de Geração 

Per Capita ................................................................................................................. 77 



4.4 CARACTERIZAÇÃO DOS RCC NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

LAGARTO ................................................................................................................. 78 

4.4.1 Limpeza e Preparação das Amostras ............................................................. 78 

4.4.2 Massa Específica Aparente dos RCC............................................................. 91 

4.4.3 Composição e Classificação dos RCC ............................................................. 92 

4.4.3.1 Bairro Centro ................................................................................................. 92 

4.4.3.2 Bairro Exposição ........................................................................................... 94 

4.4.3.3 Bairro Pratas ................................................................................................. 97 

4.4.3.4 Bairro Cidade Nova ..................................................................................... 101 

4.4.3.5 Classificação e Composição Média dos RCC Oriundos de Pontos de 

Deposições Irregulares na Zona Urbana do Município de Lagarto ......................... 103 

5 PROPOSIÇÃO DO MODELO GERENCIAL ......................................................... 107 

5.1 O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE LAGARTO ............................................................. 107 

5.1.1 Rede de Pontos de Entrega de Pequenos Volumes ...................................... 108 

5.1.2 Local de Entrega de Grandes Volumes .......................................................... 111 

5.2 MODELO DE GESTÃO PARA OS RCC E VOLUMOSOS ................................ 114 

5.2.1 Programa de Informação Ambiental ............................................................... 116 

5.2.2 Programa de Fiscalização .............................................................................. 116 

5.2.3 Ações Complementares ................................................................................. 117 

6 CONCLUSÃO ....................................................................................................... 118 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 120 

APÊNDICES ............................................................................................................ 127 

ANEXOS ................................................................................................................. 141 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Origem dos RCC em algumas cidades brasileiras (% da massa total) ..... 29 

Figura 2 - Planejamento inicial dos dias necessários para limpeza dos pontos de 

deposições irregulares por bairros ............................................................................ 53 

Figura 3 - Sequência definitiva dos dias necessários para limpeza dos pontos de 

deposições irregulares por bairros ............................................................................ 54 

Figura 4 - Sequência definitiva dos dias necessários para coleta dos RCC, 15 

dias após o período de limpeza, nos pontos de deposições irregulares por 

bairros ....................................................................................................................... 55 

Figura 5 - Determinação da massa específica: pesagem dos recipientes vazios 

(a), medição do volume e pesagem das amostras (b), determinação do volume 

do recipiente vazio (c) ............................................................................................... 56 

Figura 6 - Separação dos componentes: caracterização visual (a) e 

componentes separados (b) ...................................................................................... 57 

Figura 7 - Peneiramento dos restos não identificáveis: peneiras acopladas no 

agitador sendo abastecidas com restos de amostra não identificável (a) e 

acondicionamento dos restos de amostra após peneiramento (b) ............................ 58 

Figura 8 - Pesagem dos componentes separados: pesagem dos componentes 

(a) e recipientes sendo abastecidos para pesagem (b) ............................................. 58 

Figura 9 - Sergipe e o Município de Lagarto ............................................................. 62 

Figura 10 - Mapa Urbano de Lagarto ........................................................................ 63 

Figura 11 – RCC ultilizado como cobertura de rede de drenagem de logradouro 

público ....................................................................................................................... 67 

Figura 12 - Mapeamento dos pontos de deposições de RCC na zona urbana de 

Lagarto - SE .............................................................................................................. 68 

Figura 13 – Ponto de deposição irregular na Rua Antônio Simões Alves, centro 

da cidade ................................................................................................................... 69 

Figura 14 - Resíduos depositados clandestinamente em bota-fora do bairro São 

José. Acesso à área parcialmente aterrada (a), desnível entre área aterrada e 

terreno natural (b) ...................................................................................................... 71 



Figura 15 - Resíduos depositados clandestinamente em bota-fora do bairro 

Novo Horizonte. Acesso à área pela Av. Senador Francisco L. Neto (a), acesso 

pela Rodovia Rosendo Ribeiro de Souza (b) ............................................................ 71 

Figura 16 - Resíduos depositados clandestinamente em bota-fora do bairro 

Ademar de Carvalho. Área aterrada parcialmente (a), proximidade de área 

residencial (b) ............................................................................................................ 72 

Figura 17 – Ponto de deposição irregular de RCC com presença de resíduos 

domiciliares - bairro Exposição .................................................................................. 72 

Figura 18 – Deposição irregular de RCC - Rua Maria Carmelita de Jesus, bairro 

São José ................................................................................................................... 73 

Figura 19 - Estimativa da geração dos RCC na zona urbana do Município de 

Lagarto - SE .............................................................................................................. 77 

Figura 20 - Etapa de limpeza em pontos de deposições irregulares do bairro Alto 

da Boa Vista. Vista de ponto de deposição antes da limpeza (a), vista após a 

limpeza (b)................................................................................................................. 80 

Figura 21 - Etapa de limpeza em pontos de deposições irregulares do bairro 

Laudelino Freire. Vista de ponto de deposição antes da limpeza (a), vista após a 

limpeza (b)................................................................................................................. 80 

Figura 22 - Etapa de limpeza em ponto de deposição irregular do bairro Centro. 

Vista do ponto de deposição antes da limpeza (a), vista após limpeza (b) ............... 81 

Figura 23 - Etapa de limpeza em ponto de deposição irregular do bairro 

Exposição. Vista do ponto de deposição antes da limpeza (a), vista após 

limpeza (b)................................................................................................................. 81 

Figura 24 – Coleta em ponto do bairro Alto da Boa Vista. Resíduos de poda 

sendo retirados manualmente (a), RCC misturado com resíduo de poda (b) ........... 83 

Figura 25 Coleta em ponto do bairro Cidade Nova. Separação dos resíduos 

domiciliares (a), coleta manual em local de acesso difícil (b) .................................... 84 

Figura 26 – Coleta em ponto de deposição do bairro Jardim Campo Novo, com o 

auxílio manual ........................................................................................................... 84 

Figura 27 - Fluxograma do processo de quarteamento do bairro Centro .................. 85 

Figura 28 - Fluxograma do processo de quarteamento do bairro Exposição ............ 86 

Figura 29 - Fluxograma do processo de quarteamento do bairro Pratas .................. 87 

Figura 30 - Fluxograma do processo de quarteamento do bairro Cidade Nova ........ 88 



Figura 31 - Amostra sendo quarteada - Homogeneização e regularização dos 

resíduos .................................................................................................................... 89 

Figura 32 - Amostra sendo quarteada - Operários auxiliando na regularização 

dos resíduos .............................................................................................................. 89 

Figura 33 - Amostras sendo acondicionadas em sacos de ráfia após processo 

de quarteamento. Operários auxiliando no enchimento do saco (a), detalhe de 

material bem homogeneizado (b) .............................................................................. 90 

Figura 34 - Amostras sendo transportada após acondicionamento. Amostra do 

bairro Cidade Nova (a), amostra do bairro Pratas (b) ............................................... 90 

Figura 35 - Representação gráfica da classificação dos RCC oriundos de pontos 

de deposições irregulares do bairro Centro............................................................... 94 

Figura 36 - Presença de resíduos domiciliar em amostra do bairro Centro. 

Observa-se bastante plástico mole (a), na maioria restos de sacolas plásticas (b) .. 94 

Figura 37 - Representação gráfica da classificação dos RCC oriundos de pontos 

de deposições irregulares do bairro Exposição ......................................................... 96 

Figura 38 - Componentes identificados na amostra do bairro Exposição. Granito 

(a), ferro (arame recozido, pregos, etc.) (b) .............................................................. 96 

Figura 39 - Cerâmica esmaltada identificada na amostra do bairro Exposição ......... 97 

Figura 40 - Presença de resíduos domiciliar e hospitalar em amostra do bairro 

Exposição. Resíduos domiciliares e hospitalares (a), agulhas identificadas em 

meio aos RCC (b) ...................................................................................................... 97 

Figura 41 - Representação gráfica da classificação dos RCC oriundos de pontos 

de deposições irregulares do bairro Pratas ............................................................... 99 

Figura 42 - Componentes identificados na amostra do bairro Pratas. Vidro (a), 

gesso (b) ................................................................................................................... 99 

Figura 43 - Componentes identificados na amostra do bairro Pratas. Cimento 

amianto (a), pedra (b) .............................................................................................. 100 

Figura 44 - Componentes identificados na amostra do bairro Pratas. Cerâmica 

vermelha não esmaltada (a), Cerâmica esmaltada (b) ............................................ 100 

Figura 45 - Representação gráfica da classificação dos RCC oriundos de pontos 

de deposições irregulares do bairro Cidade Nova ................................................... 102 

Figura 46 - Componentes identificados na amostra do bairro Cidade Nova. 

Concreto simples (a), concreto armado (b) ............................................................. 102 



Figura 47 - Componentes identificados na amostra do bairro Cidade Nova. EPS 

(Isopor) (a) e plástico mole (b) ................................................................................ 103 

Figura 48 - Componentes identificados na amostra do bairro Cidade Nova. 

Concreto betuminoso (a) e Ferro (b) ....................................................................... 103 

Figura 49 - Representação gráfica da classificação média dos RCC oriundos de 

pontos de deposições irregulares ............................................................................ 105 

Figura 50 - Componentes identificados a partir do peneiramento: pedregulho (a) 

e areia (b) ................................................................................................................ 106 

Figura 51 - Silte identificado a partir do peneiramento ............................................ 106 

Figura 52 - Localização das Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes 

(URPV) .................................................................................................................... 110 

Figura 53 - Sugestão de layout das Unidades de Recebimentos dos Pequenos 

Volumes .................................................................................................................. 111 

Figura 54 - Localização da Central Pública de Recebimento, Triagem, 

Reciclagem e Aterro dos Grandes Volumes............................................................ 113 

Figura 55 - Fluxograma da proposta de modelo gerencial dos RCC de Lagarto .... 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 - Classificação dos RCC ............................................................................ 32 

Quadro 2 - Etapas da gestão dos RCC indicadas no Projeto de Gerenciamento ..... 37 

Quadro 3 - Método para determinação do indicador dos RCC proveniente das 

obras de edificações novas ....................................................................................... 49 

Quadro 4 - Método para determinação do indicador dos RCC gerados em obras 

de reformas, acréscimos e demolições ..................................................................... 50 

Quadro 5 - Método para determinação do indicador dos RCC regularmente 

coletados das deposições irregulares ....................................................................... 50 

Quadro 6 - Método para estimar a geração de RCC e determinação da taxa de 

geração per capita na zona urbana de Lagarto ......................................................... 51 

Quadro 7 - Resumo da situação do gerenciamento dos RCC nos canteiros de 

obras de diversas construtoras atuantes no Município de Lagarto ........................... 64 

Quadro 8 - Resumo das licenças aprovadas, no período de 2009 a 2011, 

referentes a obras de edificações novas na zona urbana de Lagarto - SE ............... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Estimativa da geração dos RCC em diversos países europeus em 

1999 .......................................................................................................................... 29 

Tabela 2 - Participação dos RCC nos RSU e taxa de geração em várias cidades ... 30 

Tabela 3 - Pontos de deposição presentes em cada bairro da zona urbana de 

Lagarto - SE .............................................................................................................. 35 

Tabela 4 - Pontos de deposição presentes em cada bairro da zona urbana de 

Lagarto - SE .............................................................................................................. 70 

Tabela 5 - Taxa de Ocupação Urbana do Município de Lagarto - SE (2006) ............. 70 

Tabela 6 - Custos envolvidos com a remoção dos RCC na zona urbana de 

Lagarto - SE .............................................................................................................. 73 

Tabela 7 - Determinação do indicador dos RCC proveniente das obras de 

edificações novas, na zona urbana de Lagarto - SE (2009-2011)............................. 75 

Tabela 8 - Determinação do indicador dos RCC proveniente das obras de 

reformas, acréscimos e demolições, na zona urbana de Lagarto - SE (2009-

2011) ......................................................................................................................... 75 

Tabela 9- Determinação do indicador dos RCC, regularmente coletados das 

deposições irregulares, na zona urbana de Lagarto - SE (2009-2011) ..................... 76 

Tabela 10- Estimativa da geração de RCC e determinação da taxa de geração 

per capita na zona urbana de Lagarto - SE (2009-2011) .......................................... 78 

Tabela 11- Dados da limpeza dos pontos de deposições irregulares dos RCC na 

zona urbana do Município de Lagarto - SE ............................................................... 79 

Tabela 12- Dados da coleta dos RCC gerados no período de 15 dias nos pontos 

de deposições irregulares na zona urbana do Município de Lagarto - SE ................ 82 

Tabela 13- Massa específica aparente média dos RCC oriundos de pontos de 

deposições irregulares na zona urbana do Município de Lagarto - SE ..................... 91 

Tabela 14 - Geração real dos RCC oriundos de pontos de deposições 

irregulares na zona urbana do Município de Lagarto - SE ........................................ 92 

Tabela 15 - Classificação e composição física dos RCC oriundos de pontos de 

deposições irregulares do bairro Centro ................................................................... 93 

Tabela 16 - Classificação e composição física dos RCC oriundos de pontos de 

deposições irregulares do bairro Exposição .............................................................. 95 



Tabela 17 - Classificação e composição física dos RCC oriundos de pontos de 

deposições irregulares do bairro Pratas .................................................................... 98 

Tabela 18 - Classificação e composição física dos RCC oriundos de pontos de 

deposições irregulares do bairro Cidade Nova........................................................ 101 

Tabela 19 - Classificação e composição média dos RCC oriundos de pontos de 

deposições irregulares na zona urbana do Município de Lagarto - SE ................... 104 

Tabela 20 - Comparação (em %) da composição dos RCC da zona urbana do 

Município de Lagarto com outras localidades ......................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIAÇÕES E UNIDADES 

 

 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos      

Especiais 

ATT - Área de Transbordo e Triagem de RCC  

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Ecopontos - Pontos de Entrega Voluntária de RCC 

EPS - Poliestireno Expandido 

Eg - Estimativa da geração dos resíduos de construção civil 

GPS - Sistema de Posicionamento Global 

hab - Habitantes 

h - Altura do recipiente 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IFS - Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Sergipe 

Ine - Indicador dos resíduos de construção civil em novas edificações 

Irad - Indicador dos resíduos de construção civil em reformas, ampliações e 

demolições 

Idi - Indicador dos resíduos de construção civil em deposições irregulares 

JRC - Scientific and Technical Reports 

Km - Quilômetro 

km² - Quilômetro Quadrado 

Kg - Quilograma 

LIMPURB - Empresa de Limpeza Urbana de Salvador 

m - Metro Linear 

m² - Metro Quadrado 

m³ - Metro Cúbico 

mm - Milímetro 

NBR - Norma Brasileira Recomendada 

PDDU - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

PIB - Produto Interno Bruto 

PIGRCC - Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil 

PIGRS - Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 



PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil 

PLANASA - Plano Nacional de Saneamento 

PMGRCC - Plano Municipal de Gestão dos Resíduos de Construção Civil 

PML - Prefeitura Municipal de Lagarto 

PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos 

POLI/UPE - Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco 

PVC - Policloreto Polivinila 

% - Porcentagem 

QTDE - Quantidade 

RCC - Resíduos de Construção Civil 

RCD - Resíduos de Construção e Demolição 

RSU - Resíduos Sólidos Urbanos 

R - Raio Maior do Recipiente 

r - Raio Menor do Recipiente 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEMDURB - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas 

SIDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção Civil  

SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente 
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RESUMO 
 
 
As edificações que estão sendo reformadas, ampliadas ou construídas aumentaram 
consideravelmente na última década, tendo como consequência, a geração de 
grandes volumes de resíduos de construção civil (RCC). Estes materiais podem 
causar sérios problemas ambientais, sanitários, econômicos e sociais, uma vez que, 
em diversas cidades brasileiras, parte desses resíduos é depositada 
clandestinamente em locais como: terrenos baldios, margens de rios, em ruas de 
bairros periféricos. Assim, acredita-se que a adoção de políticas voltadas ao 
gerenciamento dos resíduos oriundos da construção civil, minimize 
significativamente os impactos sociais e, principalmente, os ambientais. Nessa 
perspectiva, considerando que o município de Lagarto, em Sergipe, apresenta 
situação semelhante, este trabalho teve como objetivo propor um modelo gerencial 
capaz de minimizar os problemas atuais associados à gestão dos resíduos de 
construção civil (RCC) na zona urbana deste município. Para tanto, foi realizada 
pesquisa bibliográfica, a fim de conhecer e abordar a questão da gestão dos RCC, e 
levantamento de dados através de pesquisa de campo. Na Prefeitura Municipal de 
Lagarto, dados foram coletados no sistema de licenciamento de obras bem como no 
setor de coleta, com vistas a estimar a quantidade de RCC gerada. Entrevistas 
estruturadas foram realizadas na prefeitura, em empresas de construção civil, e 
também com os transportadores de RCC, carroceiros e caçambeiros, atuantes na 
zona urbana do município. Objetivando a espacialização das informações, um 
mapeamento dos pontos de descarte irregular dos RCC foi elaborado, após a 
identificação in loco. Além disso, realizou-se a caracterização desses resíduos a 
partir de amostras coletadas de pontos de deposições irregulares. Como resultado, 
verificou-se que, na zona urbana do município de Lagarto, há: 51 pontos de 
deposição irregular de RCC em terrenos baldios e em margens de diversas estradas 
e ruas, além de sete bota-foras localizados em terrenos particulares; não existem 
empresas especializadas na coleta desses resíduos; na maioria das obras, pública 
ou privada, inexistem planos de gerenciamentos de RCC; há ausência de pontos 
legalizados para deposição do RCC, de pequenos ou grandes volumes. Estimou-se 
para a zona urbana do município, geração diária aproximada de 51,34 toneladas de 
RCC, que revelou, após realizada sua caracterização, potencial de reaproveitamento 
e reciclagem desses resíduos. Os resultados alcançados serviram de subsídio para 
elaboração da proposta de um modelo gerencial que visa contribuir para 
minimização dos problemas relacionados à gestão dos RCC na zona urbana do 
município de Lagarto. 
 
Palavras-chave: Construção civil, Gerenciamento de resíduos, Meio ambiente, 
Resíduos da construção civil. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The buildings that are being renovated, enlarged or built considerably increased in 
the last decade, having, as consequence, the creation of civil construction waste 
(RCC) in large volume. These materials can cause serious environmental, sanitary, 
economic and social problems, once in several Brazilian cities, part of this waste is 
underhand put in places, such as wastelands, riverbanks and  streets outlying 
neighborhoods. Thus it is believed that the adoption of concerned policies to manage 
the waste coming from civil construction can significantly minimize the social impacts 
and specially the environmental ones. In this perspective, considering that the 
municipality of Lagarto city, in the state of Sergipe, presents a similar situation, this 
study had as an objective to propose a managerial model l able to minimize the 
current problems associated to the management of construction waste (RCC) in the 
urban area of this municipality Therefore, it was done a bibliographical research, in 
order to meet and address the RCC management, and collecting data through field 
research. A Lot of data was collected in the City Hall of Lagarto in the system of 
licensing works such as in the collect department, in order to estimate the amount of 
RCC generated. Structured interviews were performed in this City Hall, in civil 
construction companies, and also with the RCC transporters and carters operating in 
the urban area. Aiming the spatialization of information, it was elaborated a mapping 
of irregular RCC disposal points after in loco identifying. Moreover, there was the 
characterization of these residues from collected samples from irregular deposition 
points. As a result, it was found there are 51 points of irregular RCC deposition in 
wastelands and margins of several roads and streets, and seven boot-outsides 
located on private acres in the urban area of Lagarto city and there aren’t specializing 
companies for the collection of these residues; Most of the works, public or private, 
there aren’t any RCC management plans and there are no points for legalized RCC 
deposition in small or large volumes. It Was estimated, for the daily urban area the 
generation of about 51.34 tons of RCC that revealed potential for such waste reuse 
and recycling after its performed characterization. The obtained results were used as 
input to the proposal drafting of a management model that aims to contribute to 
minimize problems concerning to RCC management in the urban area of Lagarto 
city. 
 
Keywords: Construction, Waste Management, Environment, Waste construction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A indústria da construção civil, influenciada principalmente pelo desenvolvimento dos 

centros urbanos, vem desempenhando papel fundamental na economia mundial. No 

Brasil, o setor representa aproximadamente 16% do Produto Interno Bruto (PIB), 

além de ser considerado um dos maiores empregadores de mão de obra com pouca 

qualificação. Só em 2010, o número de empregados formais chegou a 2,85 milhões 

(CONSTRUBUSINESS, 2010). Entretanto, conforme afirma Pinto; Gonzáles (2005), 

se por um lado a construção civil é uma das mais importantes atividades para o 

desenvolvimento econômico e social, por outro, comporta-se como grande gerador 

de impactos ambientais, quer seja pelo consumo de recursos naturais, pela 

modificação da paisagem ou pela geração de resíduos. 

Estima-se que a construção civil utiliza algo entre 15% a 50% do total de recursos 

naturais consumido pela sociedade (JOHN 2004, apud MARCONDES, 2007).  

Alterações ambientais físicas e biológicas ao longo do tempo modificam a paisagem 

e afetam o ecossistema. Para Fernandez (2004), as alterações ambientais ocorrem 

por inumeráveis causas, muitas denominadas naturais e outras provenientes de 

intervenções do homem, consideradas não naturais. 

Por exemplo, durante a fase de implantação da obra e execução dos serviços é 

gerada uma grande quantidade de resíduos, proveniente do processo construtivo 

adotado, do desperdício de materiais de construção nos canteiros de obras durante 

a confecção de artefatos, bem como da limpeza da obra, dentre outros. Marinho 

(1991), afirma que no Brasil 98% das obras utilizam, ainda, o método tradicional de 

construção o que contribui para tal fato. 

Na fase de construção, o entulho gerado numa edificação é constituído pelas sobras 

dos materiais adquiridos e danificados ao longo do processo produtivo, tais como: 

restos de concretos e argamassas produzidos e não utilizados ao final do dia de 

trabalho, alvenaria demolida, argamassa que cai durante a aplicação e não é 

reaproveitada, além das sobras de tubos, aço, eletrodutos, dentre outros (CASSA et 

al., 2001). 
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Segundo Barreto (2005), do total da massa dos resíduos sólidos urbanos, estima-se 

que 40% a 70% são gerados pela indústria da construção civil, dos quais 50% são 

dispostos irregularmente sem qualquer forma de segregação.  

Conforme Daltro Filho et al. (2005), os resíduos gerados pela cadeia produtiva da 

construção civil constituem um dos maiores problemas para a administração pública, 

uma vez que seu gerenciamento adequado implica em custos elevados. A 

quantidade de resíduos gerados e a falta de áreas de deposição adequadas, 

próximas e disponíveis, são alguns dos aspectos operacionais envolvidos nessa 

questão. 

No Brasil, a Resolução nº 307 (BRASIL, 2002) do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), em vigor desde janeiro de 2003, é um amparo legal em 

âmbito federal, com a missão de disciplinar a destinação dos resíduos de construção 

civil (RCC). Essa Resolução estabeleceu prazo de 18 meses, a partir de sua 

promulgação, para que os municípios deixassem de dispor os RCC em áreas de 

aterros de resíduos domiciliares e em áreas de bota-foras. No caso dos grandes 

geradores, foi estabelecido prazo de 24 meses para que incluíssem projetos de 

gerenciamento de RCC em seus projetos de obras, que deverão ser submetidos ao 

licenciamento nos órgãos competentes.  

Com a criação da Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), de 02 de agosto de 2010, que 

institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), elaborou a Resolução nº 448 (BRASIL, 2012) de 19 de janeiro 

de 2012, cujo objetivo foi adequar a Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002) 

ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Dentre as alterações, destacam-se 

novos prazos, os quais foram expirados em janeiro de 2013, para elaboração e 

implementação do Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil 

(PMGRCC).  

Apesar das diversas diretrizes, critérios e procedimentos estabelecidos pelas 

resoluções supracitadas, observa-se que grande parte dos municípios brasileiros 

ainda não conseguiu elaborar e implantar o PMGRCC, a exemplo de Lagarto, 

município sergipano com aproximadamente 90.000 habitantes (IBGE, 2010).  

A falta de adoção de políticas voltadas ao adequado gerenciamento dos RCC vem 

acarretando inúmeros problemas ao Município de Lagarto, principalmente na zona 
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urbana, onde são identificados diversos pontos de deposição irregular de resíduos 

de construção. Tal fato, além de impactar o meio ambiente, pode causar danos à 

saúde pública e passar imagem de cidade desordenada e antiestética, para os 

cidadãos lagartenses, como também para os transeuntes de outras cidades, uma 

vez que estes resíduos também são acumulados em margens de rodovias, que 

atravessam a área urbana. 

É provável que esses problemas ligados à gestão dos RCC venham agravar-se 

ainda mais, visto que o Município passa por significativo desenvolvimento, 

impulsionado pela implantação de novas indústrias e, principalmente, pela 

implantação de um campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS), voltado 

especificamente para a área de saúde, o que vem atraindo vários investidores. O 

número de obras de reformas, ampliações e novas construções vêm aumentando 

consideravelmente, influenciando diretamente, a geração dos RCC. 

Dessa forma, a elaboração e implementação do PMGRCC é indispensável à 

minimização dos problemas ocasionados pela falta de gerenciamento adequado dos 

RCC. Assim, neste trabalho foram identificados os pontos de deposições irregulares, 

a quantidade estimada dos RCC gerados, além da sua caracterização, o que 

possibilitou a avaliação do potencial de reciclagem e reaproveitamento destes 

resíduos e, consequentemente, a proposição de um modelo gerencial. 

Os dados obtidos poderão ser usados pela administração municipal como subsídios 

para o desenvolvimento e a implementação do referido PMGRCC e, assim, adequar-

se às Resoluções nº 307, de 5 de julho de 2002 e a de nº 448, de 18 de janeiro de 

2012, ambas do Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O conhecimento da situação dos resíduos de construção civil, bem como o 

planejamento de políticas de desenvolvimento sustentável, torna-se indispensável 

para os municípios se adequarem aos critérios, diretrizes e procedimentos 

estabelecidos pela Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002), e suas alterações. 

Desta forma, partindo deste contexto, foram estabelecidos objetivos conforme 

apresentados a seguir: 
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1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor um modelo gerencial capaz de minimizar os problemas atuais associados à 

gestão dos resíduos de construção civil (RCC) na zona urbana do Município de 

Lagarto - SE. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a situação atual do gerenciamento dos RCC na zona urbana do Município 

de Lagarto; 

 Identificar os pontos de deposições dos RCC na zona urbana do Município de 

Lagarto; 

 Estimar a quantidade de RCC gerada na zona urbana municipal;  

 Avaliar, por meio da caracterização, o potencial de reciclagem e 

reaproveitamento dos RCC gerados na zona urbana municipal; 

 Fornecer subsídios para a elaboração e implementação do Plano Municipal de 

Gestão dos RCC; 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente estudo está estruturado em seis capítulos, sendo o primeiro responsável 

por apresentar o tema como também informar os objetivos. 

O segundo capítulo consiste na revisão bibliográfica, a qual reúne informações 

acerca do cenário atual da problemática do assunto proposto. 

No terceiro capítulo é descrita a metodologia utilizada para a realização do estudo.  

O quarto capítulo traz a investigação e análise dos RCC na zona urbana do 

Município de Lagarto. 

O quinto capítulo propõem um modelo gerencial capaz de minimizar os problemas 

gerados atualmente pelo descarte irregular dos RCC. 

Por fim, o sexto capítulo traz as conclusões relacionadas ao desenvolvimento do 

trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 CONSIDERAÇÕES BÁSICAS SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

O termo resíduos sólidos, segundo definição da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT, 2004b), significa: resíduos nos estados sólido e semissólido, que 

resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição [...] (ABNT 2004b, p. 01). 

Conforme afirma Ruberg (1999), o termo resíduo também é usado para designar 

restos ou sobras de um processo industrial. 

Segundo Guerra (2009), no Brasil, a questão dos resíduos urbanos, quer seja 

resíduos sólidos ou efluentes líquidos atingem contornos gravíssimos, pela ausência 

de ações voltadas para gestão dessa geração cada vez maior, em decorrência do 

desenvolvimento das cidades e do aumento populacional. 

Marques Neto (2009) e Córdoba (2010) relatam, com base na publicação Panorama 

dos Resíduos Sólidos no Brasil, 2008, da Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), que a situação da disposição 

final dos resíduos sólidos urbanos é bastante preocupante, uma vez que dos 5.564 

municípios brasileiros, 61,4% dispõe seus resíduos inadequadamente. Tal situação 

está em desacordo com vários instrumentos existentes no Brasil, que visam oferecer 

respaldo legal à gestão dos resíduos sólidos. Neste contexto, vale destacar três 

importantes leis:  

 

 Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 

6.017/2007, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios 

públicos: conforme Gomes (2008 apud MARQUES NETO, 2009), com a 

implantação do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), no início dos anos 

1970, a busca nos serviços de saneamento no Brasil, foi direcionada para o 

fortalecimento de companhias estaduais de água e esgoto, com a transferência 

de competências do âmbito municipal, para a centralização nas instâncias 

estaduais e federais. Dessa forma, algumas políticas locais passaram a ser 

administradas à distância, a partir da capital do País ou das capitais dos estados, 

sem levar em consideração as peculiaridades locais de cada município. 
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Diante da burocracia para efetivação das políticas é relevante considerar o que 

diz Oliveira (2004 apud MARQUES NETO, 2009): os consócios intermunicipais 

podem promover inúmeras vantagens para os entes federados envolvidos, como, 

por exemplo, a redução dos gastos com recursos humanos, tecnológicos e 

materiais, além de promover a minimização dos impactos ambientais provocados 

por resíduos sólidos, tendo como modelo a construção de um aterro sanitário, em 

um local específico, com o propósito de receber os resíduos de todos os 

municípios consociados, evitando-se a construção de aterros individuais em cada 

município.  

 

 Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico: 

segundo Marques Neto (2009), a gestão pública dos serviços de saneamento 

conta, desde 2007, com um importante instrumento que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico no Brasil. De acordo com esta Lei, o manejo 

dos resíduos sólidos é considerado como sendo um serviço de saneamento 

básico, uma vez que no seu Art. 3º, saneamento básico é definido como um 

conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais capazes de 

promover: 

 

a) O abastecimento de água potável, construído pelas atividades, 
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 
potável desde a captação até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição; 
b) O esgotamento sanitário construído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
adequado aos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio ambiente; 
c) A limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos através do conjunto de 
atividades, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 
públicas; 
d) A drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, através do conjunto 
de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem 
urbana de águas pluviais de transporte, detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 
águas pluviais drenada nas áreas urbanas (BRASIL, 2007). 
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 Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos: essa Lei é um dos mais recentes instrumentos regulatórios 

em vigor, que trata a questão dos resíduos sólidos com uma amplitude mais 

definida, a exemplo de algumas diretrizes apresentadas:  

 

 A proteção da saúde pública e da qualidade do meio ambiente; 

 A promoção da educação ambiental; 

 A adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias ambientalmente 

saudáveis, no intuito de reduzir os impactos ambientais dos resíduos; 

 O incentivo ao uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais 

recicláveis e reciclados; 

 A gestão integrada de resíduos entre união, estados, municípios e Distrito 

Federal; 

 A cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos 

sólidos; 

 A capacitação técnica contínua na área de gestão de resíduos sólidos; 

 A adoção de práticas e mecanismos que respeitem as diversidades locais e 

regionais (BRASIL, 2010). 

 

Pela Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), o Estado atuará como indutor de novas práticas 

de gestão dos resíduos, além de promover medidas e produtos que visem a redução 

do volume dos resíduos e permita o tratamento ambientalmente adequado. Para 

tanto, são previstas linhas específicas de financiamento (MARQUES NETO, 2009). 

É importante salientar que, especificamente no Art. 54 do PNRS (BRASIL, 2010), é 

estabelecido prazo para o fim dos depósitos de lixo a céu aberto, popularmente 

conhecidos como lixões1. Este prazo esgota-se em 03 de agosto de 2014. Os 

projetos para adequação à nova legislação começam nas prefeituras, as quais 

deverão elaborar os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Só 

terão direito aos financiamentos previstos no PNRS, os municípios que 

apresentarem os planos de gestão.   

                                                 
1
 Lixões: local destinado a receber grandes quantidades de resíduos sem o emprego de técnicas de 

engenharia, expondo a massa de resíduos aos fenômenos da natureza, podendo comprometer o 
meio ambiente e a saúde pública pela contaminação do solo, água e ar (BISORD et al., 2004). 
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Segundo Zanutto (2012), além dos planos de resíduos sólidos, outros instrumentos 

desempenham papel fundamental para a efetiva aplicação da Lei 12.305 (BRASIL, 

2010), a exemplo da coleta seletiva; os sistemas de logística reversa; o incentivo à 

criação e ao desenvolvimento de cooperativas; o monitoramento e a fiscalização 

ambiental; a pesquisa científica e tecnológica; a educação ambiental; os termos de 

compromisso e ajustamento de conduta. 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Conforme Ruberg (1999), os resíduos sólidos podem ser classificados de diversas 

maneiras. Pela sua natureza física classifica-se em "seco" ou "molhado" e segundo 

sua composição química em "matéria orgânica" ou "matéria inorgânica". 

Segundo a NBR 10004 (ABNT, 2004a), os resíduos sólidos classificam-se levando 

em consideração os riscos potenciais ao meio ambiente e/ou à saúde pública, a 

exemplo de: 

 

 Resíduos Classe I - São os perigosos: apresentam pelo menos uma das 

características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou 

patogenicidade; 

 Resíduos Classe II - São os não perigosos: resíduos de madeira, restos de 

alimentos, dentre outros; 

 Resíduos Classe II A - Resíduos não inertes2: a exemplo os resíduos 

domiciliares; 

 Resíduos Classe II B - Resíduos inertes3: a exemplo das frações minerais dos 

resíduos de construção civil. 

 

                                                 
2
 Resíduos não inertes - aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I - 

perigosos ou de resíduos classe II B - inertes, nos termos da NBR 10004 (ABNT, 2004a). Os resíduos 
classe II A – Não inertes podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou 
solubilidade em água (ABNT, 2004a). 
 
3
 Resíduos inertes - quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, 

segundo a NBR 10007 (ABNT, 2004c), e submetidos a um contato dinâmico e estático com água 
destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme NBR 10006 (ABNT, 2004b), não tiverem 
nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade 
de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor (ABNT, 2004a). 
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Segundo Jardim (1995 apud RUBERG, 1999), a classificação dos resíduos sólidos, 

segundo sua origem, é a mais conhecida e utilizada. A Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), apresenta tal classificação da seguinte forma: 

 

 Resíduos domiciliares - São resíduos originários das atividades domésticas em 

residências urbanas; 

 Resíduos de limpeza urbana - São resíduos originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

 Resíduos sólidos urbanos - Quando compreendem os resíduos domiciliares e os 

resíduos de limpeza urbana; 

 Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços - São 

resíduos gerados nessas atividades, excetuados os resíduos de limpeza urbana, 

os resíduos de serviços públicos de saneamento básico, de serviço de saúde, 

serviços de transporte e de construção civil. Se os resíduos de estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços forem caracterizados como não perigosos, 

os mesmos podem em razão de sua natureza, composição ou volume, serem 

equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. 

 Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico - São resíduos 

gerados nessas atividades, excetuados os resíduos sólidos urbanos; 

 Resíduos industriais - São resíduos gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais; 

 Resíduos de serviços de saúde - São resíduos gerados nos estabelecimentos 

de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e do Sistema Nacional 

de Vigilância Sanitária (SNVS); 

 Resíduos da construção civil - São os resíduos gerados em construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os 

resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis; 

 Resíduos agrossilvopastoris - São resíduos gerados em atividades 

agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados 

nessas atividades; 

 Resíduos de serviços de transportes - São resíduos originários de portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira; 
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 Resíduos de mineração - São resíduos gerados na atividade de pesquisa, 

extração ou beneficiamento de minérios. 

 

2.3 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

2.3.1 Definição 

 

A terminologia ”Resíduos da Construção Civil” (RCC), sinônimo da palavra entulho, é 

definida pela Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002), como um conjunto de 

fragmentos ou restos de obras de construção civil (construções, reformas, reparos e 

demolições), 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.  

No meio acadêmico os autores Pinto; Gonzáles (2005); Butler (2007); Marques Neto 

(2009), utilizaram a terminologia Resíduos de Construção e Demolição (RCD) para 

denominar os resíduos gerados nas atividades de construção. Neste trabalho, a fim 

de manter a padronização da Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002), será 

utilizada a nomenclatura RCC.  

 

2.3.2 Origem e Geração  

 

Os RCC têm sua origem nas próprias atividades desenvolvidas nos canteiros de 

obras. A própria Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002), quando da definição 

dos RCC estabelece que os mesmos são oriundos da preparação e escavação de 

terrenos, construções, reformas, reparos e demolições, sendo que em cada uma 

dessas atividades há a geração de diferentes tipos de RCC. 

Pesquisas realizadas em diversas cidades brasileiras por Pinto; Gonzáles (2005), 

também revelam que os RCC provêm de diversas fontes, principalmente das obras 

de intervenção, conforme observado na Figura 1. 
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Figura 1 - Origem dos RCC em algumas cidades brasileiras (% da massa total)  

Residências 
Novas
20%

Edif icações Novas 
(acima de 300m²) 

21%

Reformas, 
Ampliações e 
Demolições

59%

 

Fonte: I&T Informações e Técnicas [200-?], apud PINTO; GONZÁLES (2005, p. 16) 
 

Grande parte da geração desses resíduos, segundo Formoso et al. (1998), ocorre 

durante a fase de construção e está ligada à deficiências no processo construtivo. 

Segundo Pinto (1992), tais deficiências decorrem de falhas ou omissões na 

elaboração dos projetos e/ou na sua execução. Outros fatores são má qualidade dos 

materiais empregados, perdas no transporte e armazenamento ou retrabalho. 

O crescimento populacional, conforme Carneiro et al. (2001), também representa um 

fator importante na geração dos RCC, pois contribui para o aumento da produção 

dos mesmos. 

A taxa de geração dos RCC, conforme apresentado na Tabela 1, é diferente em 

cada país, o que, segundo John (2000), pode estar relacionado à intensidade da 

atividade de construção, da tecnologia empregada, das taxas de desperdício e 

manutenção, dentre outros. 

 

Tabela 1 - Estimativa da geração dos RCC em diversos países europeus em 1999 

Países 
RCC 

(Kg/Habitante/Ano) 
Países 

RCC 
(Kg/Habitante/Ano) 

Alemanha 720 Bélgica 700 

França 427 Áustria 650 

Dinamarca 6000 Portugal n/d* 

Itália 350 Grécia 200 

Espanha 450 Suécia 235 

Holanda 730 Finlândia 200 

Grã-Bretanha 530 Luxemburgo n/d* 

Irlanda 285 EU (média) 481 

      * n/d, não há dados disponíveis 

Fonte: Symonds e Associates (1999), apud MERINO, et al. (2009, p. 119) 
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Estudo mais recente publicado pelo JRC Scientific and Technical Reports 

(MANFREDI; PANT, 2011), revela que cerca de três bilhões de toneladas de 

resíduos são geradas anualmente na União Europeia. Desse total, cerca de um 

bilhão de toneladas corresponde a RCC. 

Segundo Merino et al. (2009), a elevada taxa de geração desses resíduos tem 

sobrecarregado os sistemas de gestão local, causando, em alguns casos, danos 

ambientais. Ainda segundo Merino et al. (2009), tais acontecimentos têm 

influenciado alguns países, a exemplo da Espanha, a desenvolver novos planos 

nacionais de gestão de RCC, bem como a incentivar os organismos locais e 

municipais para aplicar e fazer cumprir diretrizes, critérios e procedimentos 

adicionais. 

No Brasil, segundo Pinto (1999), a estimativa de geração dos RCC está entre 230 a 

660 Kg por habitante ano. 

Pesquisas realizadas em diversas cidades brasileiras, conforme resultados 

apresentados na Tabela 2, onde é expressiva a geração dos RCC, mostram que 

estes resíduos têm participação significante no conjunto dos resíduos sólidos, 

podendo alcançar duas toneladas de RCC para cada tonelada de resíduo domiciliar 

(PINTO, 1999).   

 

Tabela 2 - Participação dos RCC nos RSU e taxa de geração em várias cidades 

Localidade 
Participação dos RCC na 

massa total dos RSU 
Taxa de Geração 
(t/habitante/ano) 

Santo André - SP 54% 0,51 
São José do Rio Preto - SP 58% 0,66 

São José dos Campos - SP 67% 0,47 

Ribeirão Preto - SP 70% 0,71 

Jundiaí - SP 62% 0,76 

Vitória da Conquista - BA 61% 0,40 

Belo Horizonte - MG 54% 0,34 

Campinas - SP 64% 0,62 

Salvador - BA 41% 0,23 

Fonte: PINTO (1999, p. 42) 

 

Observa-se, na Tabela 2, que a massa estimada de RCC gerados em cidades 

brasileiras de médio e grande porte, varia entre 41% a 70% da massa total de 

resíduos sólidos urbanos. 

No geral, os RCC representam aproximadamente 40% do total dos resíduos sólidos 

gerados no planeta (HOLM 2001, apud NITIVATTANANON; BORONGAN, 2007). 



31 

 

Segundo Pinto; Gonzáles (2005), a ausência de tratamento adequado para estes 

resíduos origina grandes problemas ambientais, principalmente nas cidades em 

processo mais dinâmico de expansão ou renovação urbana, o que reflete a 

necessidade da implantação de políticas públicas voltadas para o gerenciamento 

dos RCC em todos os municípios. 

Conforme Carvalho (2008), a ocupação dos espaços urbanos, sem a preocupação 

com a sua preservação, necessária ao equilíbrio ecológico, bem como o grande 

consumo de matérias-primas vegetais, minerais e de energia são fatores associados 

à construção civil que representam significativos impactos ao meio ambiente. Além 

disso, a grande geração de RCC e, consequentemente, a necessidade de áreas 

para disposição destes, vêm contribuindo bastante para a poluição urbana. 

Atualmente, na maioria dos municípios brasileiros é comum à disposição irregular 

desses RCC, o que acaba configurando em um problema de limpeza pública, 

gerando assim uma série de inconvenientes para toda a sociedade, tais como: altos 

custos para o sistema de limpeza urbana e de saúde pública, enchentes, 

assoreamento e contaminação de cursos d’água, contaminação de solo, erosão, 

obstrução de sistemas de drenagem urbana, dentre outros. 

Dessa forma, segundo Freitas (2009), diante da necessidade de implantação de 

políticas voltadas ao gerenciamento dos RCC, foi aprovada a Resolução nº 307, de 

05 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

(BRASIL, 2002), que estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 

dos RCC, atribuindo aos geradores a responsabilidade sobre os resíduos oriundos 

do processo construtivo, no sentido de segregar e dispor esses resíduos, de acordo 

com uma classificação sugerida. 

 

2.3.3 Classificação dos RCC  

 

Em geral, os RCC enquadram-se na classe II-B da NBR - 10004 (ABNT, 2004a), por 

serem em sua maioria constituídos de materiais inertes, sendo passíveis de 

reaproveitamento ou reciclagem. Porém, vale ressaltar que, os RCC geralmente 

contêm materiais que podem apresentar periculosidade, como, por exemplo, restos 

de tintas, solventes, dentre outros, podendo ainda apresentar níveis de 



32 

 

contaminantes que os inserem na classe de resíduos perigosos, classe I, conforme 

classificação da NBR - 10004 (ABNT, 2004a). 

A Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002) classifica estes resíduos, a fim de 

facilitação do seu gerenciamento. Dessa forma, o Art. 3º da citada Resolução 

estabelece quatro classes distintas (A, B, C e D), de acordo com a forma de 

aproveitamento. 

Importante salientar que a Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002), é 

complementada pelas Resoluções nº 348 (CONAMA) (BRASIL, 2004), que inclui o 

amianto na classe dos resíduos perigosos, e pela nº 431 (CONAMA) (BRASIL, 

2011), que altera a classificação de "C" para "B", dos resíduos de gesso. 

Maia et al. (2009), ao analisar as referidas Resoluções, procurou identificar quais 

seriam os componentes integrantes de cada classe conforme apresentado no 

Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Classificação dos RCC 

(continua) 
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A 
Recicláveis para outras 
destinações. 

Areia, bloco de concreto celular, 
bloco de concreto comum, concreto 
armado, concreto, endurecido, 
material de escavação, aproveitável, 
cerâmica, louça, pedras em geral, 
argamassa endurecida, restos de 
alimentos, solo orgânico ou 
vegetação, telha, bloco ou tijolo 
cerâmico. 

Deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de 
agregados ou encaminhados a 
áreas de aterros de resíduos da 
construção civil, onde deverão 
ser dispostos de modo a permitir 
sua posterior reciclagem ou a 
futura utilização, para outros fins, 
da área aterrada. 

B 
Recicláveis para outras 
destinações. 

Aço de construção, alumínio, arame, 
asfalto quente, cabo de aço, fio ou 
cabo de cobre, madeira 
compensada, madeira, perfis 
metálicos ou metalon, carpete, PVC, 
plástico contaminado com 
argamassa, plástico (conduítes), 
pregos, resíduos cerâmicos, vidros, 
saco de papelão contaminado com 
cimento ou argamassa, madeira 
cerrada, mangote de vibrador, sobra 
de demolição de blocos de concreto 
com argamassa, gesso. 

Deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a 
áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de 
modo a permitir a sua utilização 
ou reciclagem futura. 
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Quadro 1 - Classificação dos RCC 

(conclusão) 
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C 

Resíduos para os quais não 
foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis 
que permitam sua 
reciclagem/ recuperação. 

Manta asfáltica, manta de lã de vidro, 
laminado melamínico (fórmica), 
peças de fibra de nylon (piscina, 
banheiro). 

Deverão ser armazenados, 
transportados e receber 
destinação adequada em 
conformidade com normas 
técnicas específicas. 

D 

Resíduos perigosos, tais 
como tintas, solventes, 
óleos e outros ou aqueles 
contaminados ou 
prejudiciais à saúde, 
oriundos de demolições, 
reformas e reparos de 
clínicas radiológicas, 
instalações industriais e 
outros. 

Amianto, solvente e lataria 
contaminada, peças em fibrocimento, 
efluente, lodo e licor de limpeza de 
fossa rolo, pincel, trincha 
(contaminadores), tinta à base de 
água, tinta à base de solvente. 

 
 
Deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e 
receber destinação adequada 
em conformidade com a 
legislação e as normas técnicas 
específicas. 

Fonte: MAIA, et al. (2009), adaptado pelo AUTOR (2013) 

 

É importante ressaltar que há variados componentes que pertencem a cada classe, 

que não são especificados na Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002), por 

isso é importante verificar os vários autores, assim como Maia et al. (2009) e Morais 

(2006), os quais detalham que cada item pode ser essencial para que os resíduos 

possam receber o tratamento e a destinação adequada. 

 

2.3.4 Sistema de Coleta e Transporte dos RCC 

 

Conforme a Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002), a responsabilidade do 

manejo e destinação dos RCC é do gerador. Entretanto, é comum a terceirização, 

por parte desses geradores, dos serviços de coleta e transporte dos RCC. 

Em geral, segundo Pinto; Gonzáles (2005), existem os coletores organizados em 

forma de empresas, que operam principalmente com caçambas metálicas 

estacionárias, removidas por caminhões poliguindastes. Estes equipamentos são 

responsáveis por transportar grandes quantidades de RCC, até as áreas de 

deposição final. 



34 

 

No entanto, segundo Marques Neto (2005), nem sempre estas empresas descartam 

os resíduos nas áreas licenciadas pela prefeitura, o que, segundo o autor, a situação 

ocorre devido a: 

 

 Falta de fiscalização e controle das administrações municipais das atividades 

de coleta e transporte dos RCC; 

 Altos custos operacionais das coletoras com combustíveis e manutenção da 

frota em razão das distâncias dos pontos geradores até os locais de 

deposições licenciados; 

 Ausência de incentivo a triagem e ao beneficiamento dos RCC; 

 Inexistência de mercado para captação dos RCC. 

 

A utilização de caçambas metálicas estacionárias e dos caminhões poliguindastes 

aumentou, consideravelmente, em meados dos anos 1990. Em alguns casos, estes 

equipamentos foram responsáveis pela remoção de 80% a 90% do total de RCC 

gerados (PINTO; GONZÁLES, 2005). Todavia, segundo Marques Neto (2005), a 

utilização deste tipo de equipamento na coleta e no transporte dos resíduos pode 

representar risco de proliferação das larvas do Aedes aegypti, vetor do agente 

etiológico da dengue, favorecida pelo acúmulo de água da chuva nas caçambas. 

Além das empresas responsáveis pela coleta dos RCC nos municípios, os coletores 

autônomos utilitários de veículos isolados, dotados de carrocerias basculantes ou 

em madeira, a exemplo de caminhonetes e carroças a tração animal, representam 

significativa presença no sistema de coleta e transporte destes resíduos. Pesquisas 

realizadas em algumas cidades brasileiras (Vitória da Conquista, na Bahia, e 

Araçatuba, no Estado de São Paulo) revelaram que existe a presença significativa 

de carroças a tração animal envolvidas no sistema de coleta e transporte dos RCC 

(PINTO, 1999). Para Pinto; Gonzáles (2005), estes coletores correspondem aos 

agentes de grande importância na nova política de gestão. 

É importante considerar, ainda, a presença de veículos da Administração Pública 

realizando coleta e transporte de RCC, quase sempre nas ações de intervenções 

corretivas das deposições irregulares (PINTO, 1999). 
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Para Marques Neto (2009), independente do sistema de gestão, público ou privado, 

as etapas de coleta e transporte de RCC são fundamentais por interferirem na 

destinação final destes resíduos. 

 

2.3.5 Destinação dos RCC 

 

O setor da construção civil, através dos seus responsáveis, deve adotar como 

objetivo a não geração dos resíduos, mas se gerar, deve garantir sua reutilização, 

reciclagem e/ou destinação final correta, seguindo essa ordem de prioridade. Cada 

município tem a responsabilidade de estabelecer ações para que seja cumprida a 

Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002). Nessa perspectiva, a Resolução 

estabelece para cada uma das quatro classes de RCC, a destinação adequada, 

conforme já apresentado no Quadro 1. 

Por outro lado, conforme afirma Pinto; Gonzáles (2005), pesquisas, realizadas em 

diversas cidades brasileiras, revelam que boa parte destes resíduos têm como 

destinação a deposição irregular, vide a Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Pontos de deposição presentes em cada bairro da zona urbana de Lagarto - SE 

Município (mês e ano) 
Total de deposições 

irregulares 
Total de bota-foras 

São José dos Campos - SP (em 09/95) 150 13 

Ribeirão Preto (em 11/95) 170 8 

Jundiaí - SP (em 07/95) 226 21 

Santo André -SP (em 10/97) 383 4 

Vitória da Conquista - BA (em 06/98) 62 3 

Uberlândia - MG (em 10/00) 158 2 

Guarulhos - SP (em 06/01) 100 17 

Piracicaba - SP (em 10/01) 170 14 

Fonte: I&T Informações e Técnicas [200-?], apud PINTO; GONZÁLES (2005), adaptado pelo AUTOR 
(2013). 

 

Segundo Pinto; Gonzáles (2005), as deposições irregulares, geralmente em grande 

número nas cidades, têm origem no descarte inadequado proveniente de pequenas 

obras, realizadas pela população urbana de poder aquisitivo menos favorecido, o 

que inviabiliza a contratação de um agente coletor devidamente legalizado. Por outro 

lado, abre-se espaço para os coletores irregulares, na maioria carroceiros, potencial 
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colaborador das deposições irregulares. Já os bota-foras surgem principalmente da 

ação de coletores que se dedicam ao transporte dos resíduos das obras de maior 

porte até as áreas sem licenciamento ambiental, de relevo irregular, na maioria dos 

casos particulares, onde são realizadas as descargas de forma descontrolada. 

Esses problemas de deposição irregular ocorrem com maior frequência, 

especialmente, em bairros periféricos, habitados pela classe da população menos 

favorecida, onde existe maior número de terrenos baldios, estradas sem pavimentos, 

esgotamento a céu aberto, dentre outros. São características que acabam atraindo, 

além dos RCC, outros tipos de resíduos, a exemplo dos domiciliares (PINTO; 

GONZÁLES, 2005). 

Estas deposições implicam em impactos ambientais negativos, uma vez que 

comprometem a qualidade do ambiente e a paisagem local. Afetam a eficiência dos 

sistemas de drenagem urbana, obstruindo os coletores superficiais, além de 

provocar assoreamento de córregos e rios, causando enchentes e trazendo grandes 

prejuízos (PINTO, 1999). 

Contudo, torna-se imprescindível a adoção de políticas públicas voltadas à gestão 

dos RCC nos municípios, com o intuito de minimizar, principalmente, os impactos 

ambientais causados pela má gestão destes resíduos. 

 

2.3.6 Plano Municipal de Gestão de RCC (PMGRCC) 

 

Em muitos municípios brasileiros já estão implantados, ao menos na fase de coleta, 

planos de gestão para resíduos mais impactantes, como os domiciliares e 

hospitalares, diferentemente dos planos de gestão dos RCC. Para Pinto; Gonzáles 

(2005), devido ao fato dos RCC serem em geral menos incômodos, em relação aos 

resíduos domiciliares e de saúde, a sociedade acaba por aceitar a não 

responsabilização dos geradores e a multiplicação dos pontos de deposições 

irregulares, embora sejam também impactantes ao meio ambiente. 

O desenvolvimento e a implementação do PMGRCC seria uma alternativa eficaz na 

minimização dos problemas oriundos dos RCC. No entanto, boa parte dos 

municípios brasileiros continua sem este importante instrumento da gestão.  
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Cada município, conforme estabelece a Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 

2002), é responsável pela elaboração e implementação de seu plano de gestão, o 

qual deve prever: Programa Municipal de Gerenciamento dos RCC e Projeto de 

Gerenciamento de RCC. 

No Programa são estabelecidas as diretrizes técnicas e os procedimentos para o 

exercício da responsabilidade dos pequenos geradores, em conformidade com os 

critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local. 

Já o Projeto de Gerenciamento de RCC, de responsabilidade dos grandes 

geradores, deve estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e a 

destinação ambientalmente adequados dos resíduos, conforme detalhado no 

Quadro 2. É importante ressaltar, segundo a Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 

2002), que esses projetos, aplicados em empreendimentos e atividades não 

enquadrados na legislação como objeto de licenciamento ambiental, deverão ser 

apresentados juntamente com o projeto do empreendimento, para análise pelo 

órgão competente do poder público municipal, em conformidade com o programa 

municipal de gerenciamento de RCC. O projeto de gerenciamento de RCC de 

atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental deverá ser 

analisado dentro do processo de licenciamento, junto ao órgão ambiental 

competente. 

 

Quadro 2 - Etapas da gestão dos RCC indicadas no Projeto de Gerenciamento 

Etapa Recomendação 

Caracterização O gerador deve identificar e quantificar os resíduos 

Triagem 
Realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou nas 
áreas de destinação licenciadas, respeitadas as classes de 
resíduos. 

Acondicionamento 
O gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a 
geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os 
casos possíveis, as condições de reutilização e reciclagem. 

Transporte 
Realizado conforme as etapas anteriores e de acordo com as 
normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos. 

Destinação 
Deve atender a Resolução nº 307 do CONAMA (BRASIL, 2002), 
conforme descrito no item “Destinação dos Resíduos da 
Construção Civil”. 

Fonte: BARRETO (2005), adaptado pelo AUTOR (2013) 
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Cabe destacar, que o gerenciamento dos RCC consiste em sistema de gestão que 

visa a aplicabilidade do princípio dos 5R’s, ou seja: Reduzir, Reutilizar, Repensar, 

Recusar e Reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidade, práticas, 

procedimentos e recursos para o desenvolvimento e a implementação das ações 

necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos, a 

exemplo das citadas no Quadro 2. 

Além do programa municipal de gerenciamento dos RCC e dos projetos de 

gerenciamento, a Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002), estabelece que os 

PMGRCC, devem conter: 

 

I- as diretrizes técnicas e procedimentos para o programa municipal de 
gerenciamento de RCC e para os projetos de gerenciamento a serem 
elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das 
responsabilidades de todos os geradores; 
II – o cadastramento de áreas públicas ou privadas aptas para recebimento, 
triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, em 
conformidade com o porte da área urbana municipal, possibilitando a 
destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores nas 
áreas de beneficiamento; 
III- o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de 
beneficiamento e de disposição final de resíduos; 
IV– a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não 
licenciadas; 
V – o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo 
produtivo; 
VI – a definição de critérios para o cadastramento de transportadores; 
VII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes 
envolvidos; 
VIII - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e 
possibilitar a sua segregação (BRASIL, 2002). 

 

Atendendo as diretrizes gerais traçadas pela Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 

2002), cabe aos municípios assumir a solução para o problema dos pequenos 

volumes, na maioria das vezes disposto irregularmente, bem como disciplinar a ação 

dos agentes envolvidos com os grandes volumes de RCC (PINTO; GONZÁLES, 

2005).   

 

2.4 GESTÃO DIFERENCIADA DE RCC EM MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

 

Segundo Rocha (2006), o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, 

principalmente nos grandes centros urbanos, tem sido motivo de preocupação para 

os gestores públicos. 
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No mundo, percebe-se que as falhas no processo de gerenciamento dos resíduos 

sólidos oriundos das diversas fases de produção e consumo, causam problemas que 

carecem de soluções emergenciais. No Brasil, nos últimos anos, diversas ações e 

projetos têm sido desenvolvidos, no intuito de corrigir a forma e a estrutura adotada 

para coleta, transporte e disposição final dos RCC (ROCHA, 2006).  

Conforme Pinto (1999), a intensidade da geração desses resíduos, bem como a 

extensão dos impactos por eles causados nos espaços urbanos revela a 

necessidade de ruptura com a ineficiência da gestão corretiva.  

 

A gestão dos espaços urbanos em municípios de médio e grande porte não 
mais comporta intervenções continuamente emergenciais e coadjuvantes 
das reações de geradores e coletores à ausência de soluções (PINTO, 
1999, p.107). 

 

O novo modelo de gestão deve ser visto como solução necessária a complementar a 

gestão tradicional, introduzindo preceitos modernos na gestão dos sólidos urbanos 

como a coleta seletiva e reciclagem de embalagens, a compostagem de resíduos 

orgânicos e podas vegetais, e o reaproveitamento dos resíduos volumosos 

(MORAIS, 2006 apud TAVARES, 2007). 

Para Pinto (1999), a gestão diferenciada para os RCC, vem demonstrando bons 

resultados na gestão dos RCC. A mesma é constituída por um conjunto de ações 

que corporificam um novo serviço público, visando: 

 

 Captação máxima dos resíduos gerados, através da constituição de 
redes de áreas de atração, diferenciadas para pequenos e grandes 
geradores/coletores; 

 Reciclagem dos resíduos captados, em áreas perenes especialmente 
definidas para a tarefa; 

 Alteração de procedimentos e culturas, no tocante à intensidade da 
geração, à correção da coleta e disposição e às possibilidades de 
utilização dos resíduos reciclados (PINTO, 1999, p. 107). 

 

Ainda segundo Pinto (1999), a Gestão Diferenciada dos resíduos de construção e 

demolição tem como objetivos gerais: 

 

 Redução dos custos municipais com a limpeza urbana, com a destinação 
dos resíduos e com a correção dos impactos ocorrentes na Gestão 
Corretiva; 

 Disposição facilitada dos pequenos volumes de RCD gerados; 

 Descarte racional dos grandes volumes gerados; 
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 Preservação do sistema de aterros como condição para a sustentação do 
desenvolvimento; 

 Melhoria da limpeza urbana; 

 Incentivo à presença e consolidação de novos agentes de limpeza 
urbana; 

 Preservação ambiental com a redução dos impactos por má deposição, 
redução do volume aterrado e redução das resultantes da exploração de 
jazidas naturais de agregados para a construção civil; 

 Preservação da paisagem e da qualidade de vida nos ambientes 
urbanos; 

 Incentivo às parcerias para captação, reciclagem e reutilização de RCD; 

 Incentivo à redução da geração nas atividades construtivas (PINTO, 
1999, p. 108). 

 

No Brasil, diversas cidades têm se destacado pela implantação bem sucedida do 

modelo de gestão diferenciada, no âmbito dos RCC, o que vem servindo como base 

a outros municípios que já implantaram ou estão implantando seus próprios modelos 

de gestão diferenciada (TAVARES, 2007).  

 

2.4.1 Gestão de RCC no Município de Belo Horizonte - MG 

 

O município de Belo Horizonte, desde 1993, desenvolveu um plano pioneiro na 

gestão dos RCC, este apresenta ações especificas para captação, reciclagem, 

informação ambiental e a recuperação das áreas degradadas, e por isso tornou o 

Município um referencial quanto ao tratamento destes resíduos, para o Brasil e 

outros países (PINTO, 1999). 

O gerenciamento de resíduos no município de Belo Horizonte passou a estabelecer 

princípios que garantissem consistência com o desenvolvimento sustentável. 

Segundo Pinto (1999), um sistema de manejo diferenciado de tratamento dos 

resíduos sólidos gerados no município, foi implementado pela Superintendência de 

Limpeza Urbana, com o objetivo principal de devolver estes resíduos na forma de 

matéria-prima para o setor produtivo, ou de forma a não agredir o meio ambiente. 

Trata-se do Programa de Manejo Diferenciado e Reciclagem de Resíduos. 

Neste contexto, nasceram outros programas com objetivos mais centrados, a 

exemplo do Programa para a Correção das Deposições e Reciclagem de RCC. A 

prioridade do Programa foi corrigir os problemas ambientais urbanos gerados pela 

deposição indiscriminada e clandestina de RCC na malha urbana. Segundo Silva 

(2005), um diagnóstico realizado no ano de 1993, revelou a existência de 134 pontos 

de deposição clandestina de RCC e uma geração diária de aproximadamente 
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425m³. Na época, como solução de minimização, principalmente das deposições, 

foram propostos à implantação de quatro centrais de reciclagem e 12 Unidades de 

Recebimentos de Pequenos Volumes (URPV's), a fim de suprir a geração de RCC 

no Município. 

Contudo, só no final do ano de 1995, com a inauguração da primeira central de 

reciclagem de RCC e algumas URPV's, teve inicio o Programa para a Correção das 

Deposições e Reciclagem de RCC no Município de Belo Horizonte (SILVA, 2005). 

Este Programa vem evoluindo paulatinamente ao logo dos anos. 

Segundo Moraes; Pereira (2012), pesquisas realizadas no ano de 2007, revelam a 

ampliação do número de centrais de reciclagem, bem como das URPV's. No total o 

Município já conta com três centrais de reciclagem, localizadas nos bairros de Estoril 

e da Pampulha, além de 29 URPV's espalhadas entre nove regionais do Município, o 

que vem contribuindo, significativamente, na redução do número de deposições 

irregulares. 

As URPV's têm por objetivo atender aos pequenos geradores que obedeçam as 

condições de atendimentos preestabelecidas, conforme segue: 

 

 Não serão recebidos mais que 2m³ diários por gerador de materiais; 

 Não será liberada a descarga de mais de uma viagem por veículo leve por 

dia; 

 Não haverá pagamento pelos materiais entregues e nem será cobrada taxa 

de recebimento dos usuários, sob qualquer pretexto; 

 Não serão aceitos resíduos líquidos como: óleos, ácidos, materiais pastosos 

dentre outros; 

 Não serão recebidos lixo doméstico, resíduos dos estabelecimentos de saúde 

e farmácia, restos de materiais derivados da indústria e nem animais mortos 

(SINDISCON-MG, 2007). 

 

Os carroceiros, até então considerados pelo poder público potenciais contribuintes a 

formação dos pontos de deposições irregulares, por descartarem, muitas vezes, de 

forma irregular, foram incorporados no Programa de Reciclagem de RCC (SILVA; 

BRITO, 2006, apud MORAES; PEREIRA, 2012). Os mesmos passaram a atuar na 

rede de coleta como prestadores de serviço de transporte de RCC, oriundos de 
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pequenas construções e reformas, evitando assim a deposição irregular destes 

resíduos. Por meio do serviço "Disque Carroça", o pequeno gerador encaminha o 

resíduo até a URPV mais próxima, onde é feita a separação de acordo com sua 

natureza em caçambas próprias. O material também pode ser entregue diretamente 

pelo pequeno gerador, desde que não exceda a quantidade máxima especificada. 

Ainda de acordo com Moraes; Pereira (2012), o material recebido nas URPV's é 

encaminhado para as centrais de reciclagem de RCC ou para o aterro sanitário, 

quando não há possibilidade de reciclá-lo. 

 

2.4.2 Gestão de RCC no Município do Recife - PE 

 

Segundo Carneiro et al. (2004 apud TAVARES, 2007), no Município do Recife, as 

ações voltadas ao melhoramento da gestão dos RCC, tiveram início no ano de 2002, 

quando foi implementada a Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002). 

Em agosto de 2003, após várias reuniões coordenadas pelo SIDUSCON-PE, foi 

elaborado, por pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de 

Pernambuco (POLI/UPE) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),  o 

Projeto Entulho Limpo-PE, o qual foi aprovado pelo SEBRAE-PE (PONTES, 2007). 

Dentre os principais objetivos do projeto, cabe destacar a realização do diagnóstico 

da situação dos RCC no Município; disseminação dos princípios e técnicas de 

produção mais limpa para as empresas de construção civil e promoção da educação 

ambientalmente adequada nos canteiros de obras. 

Segundo Pontes (2007), o projeto Entulho Limpo-PE foi inicialmente implementado 

em 15 empresas, porém, até o ano de 2006, apenas oito continuavam com o 

programa.  

Em relação às ações da administração pública, cabe destacar a elaboração do 

Programa de Gerenciamento de RCC, baseada na Lei Municipal nº 17.072, de 04 de 

janeiro de 2005 (RECIFE, 2005), que estabelece a criação de pontos para coleta de 

pequenos volumes de RCC, destinados aos pequenos geradores, até 1m³, e a 

realização de estudos para definição de instalação de área para recebimento dos 

resíduos inertes (CARNEIRO, 2005). 
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2.4.3 Gestão dos RCC no Município de São Paulo - SP 

 

Segundo Tavares (2007), a nova política dos RCC da Prefeitura de São Paulo, foi 

implementada pelo Plano Municipal de Gestão Sustentável do Entulho. Este Plano, 

que já atende as novas diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 307 (CONAMA) 

(BRASIL, 2002), para os municípios brasileiros, amplia a oferta de áreas para 

deposição regular dos RCC de pequenos e grandes geradores, além de facilitar e 

incentivar a reciclagem desses resíduos. 

Um dos maiores problemas relacionados ao gerenciamento dos RCC no Município 

de São Paulo é o descarte irregular dos RCC (PONTES, 2007). Não muito diferente 

da maioria dos municípios brasileiros, o descarte desses resíduos acaba impactando 

o meio ambiente. 

Para Tavares (2007), a solução definitiva para o adequado gerenciamento dos RCC 

descartados em vias públicas, do Município de São Paulo, veio com a criação do 

Plano Gestor, que incentiva a iniciativa privada a implantar e operar as Áreas de 

Transbordo e Triagem de RCC (ATT's), as quais foram regulamentadas pelo Decreto 

Municipal nº 42.217, de 24 de julho de 2002 (SÃO PAULO, 2002). O Plano prevê, 

ainda, a criação de Pontos de Entrega Voluntária de RCC, os chamados Ecopontos, 

em áreas públicas de cada um dos 96 Distritos do Município. Além disso, a 

Prefeitura intensificou as atividades de fiscalização para coibir a deposição irregular 

dos RCC, principalmente, nos espaços públicos. 

 

2.4.4 Gestão dos RCC no Município de Salvador - BA 

 

Há mais de duas décadas a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (LIMPURB) 

vem tentando superar as condições inadequadas de gerenciamento dos RCC no 

Município. Mesmo após a elaboração de várias propostas concebidas pela Empresa, 

a situação continuou caótica até o ano de 1996, atingindo o máximo de 420 pontos 

clandestinos de deposição. Cada vez mais volumosos e heterogêneos, o entulho era 

depositado clandestinamente na cidade, gerando, em associação com o lixo 

domiciliar, mau cheiro, doenças, obstrução do sistema de drenagem, inundação, 

insegurança no trânsito, deslizamento e proliferação de insetos e animais nocivos 

(QUADROS; OLIVEIRA, 2001).  
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Segundo Pinto (1999), o gerenciamento diferenciado dos RCC no Município de 

Salvador, vem desde o ano de 1992, quando foi proposto a implantação de áreas 

para recepção de pequenos e grandes volumes de RCC, fornecendo assim base 

para o novo plano de desenvolvido pela LIMPURB e de outros órgãos municipais. 

No ano de 1998 foi instituído Decreto Municipal nº 12.133, de 08 de outubro 

(SALVADOR, 1998), que previa a implantação de cinco bases de descarte de RCC 

além de 22 pontos de descarga.  

Só após a implementação do Projeto de Gestão Diferenciada de Entulho, foi que os 

resultados positivos começaram a surgir. O projeto, segundo Quadros; Oliveira 

(2001), inclui a instalação de postos de descargas de entulho, o monitoramento e a 

mobilização dos agentes envolvidos com a questão dos resíduos, a educação 

ambiental e a remediação de áreas degradadas, visando o descarte inadequado em 

deposição correta dos RCC. 

Segundo Oliveira (2004 apud TAVARES, 2007), o plano desenvolvido tem base na 

descentralização do recebimento, tratamento e do destino final dos RCC, com áreas 

estrategicamente localizadas próximas aos centros de geração dos RCC. 

As ações desenvolvidas no Município de Salvador estão diretamente relacionadas à 

atitude do poder público que assumiu a postura disciplinadora, ofertando soluções 

adequadas para os RCC gerados no Município, provocando mudanças significativas 

nos agentes envolvidos com a questão dos resíduos (PINTO, 1999). 

Observa-se, que através do modelo de gestão adotado por cada um dos municípios 

elencados, existe o interesse de todos em equacionar e solucionar os problemas 

associados aos RCC, corrigindo as atuais políticas de gerenciamento de resíduos, 

de maneira a reduzir os impactos e danos gerados pelo volume elevado de RCC, 

bem como pela deposição irregular desses resíduos, possibilitando sua reutilização 

e reciclagem. 

Contudo, é evidente que as ações adotadas por estes municípios são de extrema 

importância para a estabilização do controle do destino do RCC, mas, ao mesmo 

tempo, ainda é pequena a quantidade de municípios que detém um plano de 

gerenciamento de RCC. Além disso, é importante salientar que independentemente 

da extensão ou população dos municípios todos devem apresentar alguma proposta 
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para tal, uma vez que a preocupação com o cuidado do meio ambiente parte de um 

princípio, que envolve todo o País. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada no desenvolvimento do presente estudo pode ser 

caracterizada como sendo de natureza exploratória, pois possibilitou averiguar os 

fatos existentes no local através de pesquisa de campo, onde se pode observar com 

singularidade o que está sendo analisado. Por isso, o método exploratório foi 

selecionado para ser orientador da investigação. 

 

Um trabalho é de natureza exploratória quando envolver levantamento 
bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem) experiências 
práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem 
a compreensão. Possui ainda a finalidade básica de desenvolver, esclarecer 
e modificar conceitos e idéias para a formulação de abordagens posteriores. 
Dessa forma, este tipo de estudo visa proporcionar um maior conhecimento 
para o pesquisador acerca do assunto, a fim de que esse possa formular 
problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas 
por estudos posteriores (GIL, 1999, p. 43). 

 

Logo, para o desenvolvimento do trabalho, foram realizadas, de acordo com os 

procedimentos e métodos recomendados pela literatura técnica, as atividades 

descritas a seguir. 

 

 Levantamento bibliográfico sobre a gestão dos RCC e o Município de Lagarto; 

 Levantamento de dados junto à Prefeitura Municipal de Lagarto, empresas de 

construção civil e transportadores; 

 Mapeamento dos pontos de deposições dos RCC da zona urbana do 

Município de Lagarto; 

 Estimativa da quantidade de RCC gerada na zona urbana do Município de 

Lagarto; 

 Caracterização dos RCC na zona urbana do Município de Lagarto. 

 

3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

 

A pesquisa bibliográfica objetivou uma maior compreensão do objeto de estudo, 

RCC, através da busca de informações em livros, artigos científicos, publicações 

periódicas, mapas, ferramentas de pesquisa na internet, dentre outros. O conjunto 

das informações obtidas é apresentado no segundo capítulo, revisão bibliográfica, 
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além do quarto capítulo, resultados e discussões, que traz a caracterização da área 

de estudo, neste caso o Município de Lagarto. 

 

3.2 LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGARTO (PML), EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 

TRANSPORTADORES 

 

Com o objetivo de levantar dados que revelassem a situação atual da gestão dos 

RCC na zona urbana do Município de Lagarto, a exemplo da existência de plano de 

gerenciamento, sistema de coleta, destinação final, dentre outros, foram realizadas 

entrevistas estruturadas, conforme Apêndices A, B e C, realizadas durante os meses 

de janeiro e fevereiro de 2012, com técnicos ligados à Prefeitura Municipal de 

Lagarto (PML), e nos meses de maio e junho de 2012, em empresas de construção 

civil, além dos transportadores, atuantes no Município. 

Na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas (SEMDURB) foram 

entrevistados uma Engenheira Civil, uma Arquiteta e Urbanista, além do responsável 

pelo serviço de coleta de RCC no Município. O propósito das entrevistas na PML foi 

a coleta de dados necessários ao conhecimento preliminar do gerenciamento dos 

RCC no Município, a exemplo da destinação, do quantitativo gerado, dentre outros. 

Já nas empresas de construção civil, foram entrevistados engenheiros civis e 

técnicos em edificações presentes nos canteiros de obras no momento das visitas. 

Cabe ressaltar que, após análise do cadastro de obras da PML e levantamento de 

campo, foram selecionados canteiros das principais empresas atuantes no 

Município, que segundo a Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002) são 

grandes geradoras aos RCC. 

Por fim, foram entrevistados os transportadores. Na PML, verificou-se no banco de 

dados que não há sistema de cadastro para coletores de RCC atuando no 

Município. Também não há registros do número de veículos de tração animal ou de 

carroceiros. Assim, por meio de levantamento de campo, foram identificados os 

locais de atuação dos carroceiros, em pontos da feira livre e das casas de 

comercialização de materiais de construção civil, além de uma empresa do ramo de 

terraplanagem, proprietária de um veículo do tipo poliguindaste. Desta forma, na 
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ausência de conhecimento do universo de transportadores, 14 carroceiros e um 

empresário foram contatados e entrevistados. 

 

3.3 MAPEAMENTO DOS PONTOS DE DEPOSIÇÕES DOS RCC DA ZONA 

URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGARTO 

 

De posse de um mapa urbano, fornecido pela PML traçou-se um roteiro incluindo 

todos os logradouros existentes por bairro, os quais foram percorridos por meio de 

um veículo motorizado. Assim, através da identificação in loco, foram realizados 

registros fotográficos, além da obtenção das coordenadas geográficas, através de 

Sistema de Posicionamento Global (GPS), de cada um dos pontos de deposição 

identificados. Dessa forma, foi possível elaborar um mapeamento com o 

referenciamento de todos os pontos de deposição dos RCC. 

  

3.4 ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE RCC NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO 

DE LAGARTO 

 

Para a estimativa da quantidade de RCC gerada na zona urbana do Município de 

Lagarto foi adotado o modelo de Pinto (1999). Para tanto, fez-se necessária a 

obtenção de três indicadores: quantidade de RCC, oriundos das obras em 

edificações novas, obtido a partir da metragem quadrada devidamente licenciada; 

quantidade de RCC coletados por empresas, referente a obras de reforma, 

acréscimo e demolições; e quantidade coletada em ações de remoção em 

deposições irregulares. 

A seguir, os procedimentos para a determinação de cada indicador serão 

apresentados, conforme Pinto (1999). 

 

3.4.1 Estimativa da Quantidade dos RCC Gerados em Obras de Novas 

Edificações Devidamente Licenciadas 

 

Junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEMDURB), obteve-se a 

metragem quadrada de área de edificações novas, através do Sistema de 

Gerenciamento de Obras (SISOBRA). O período analisado correspondeu aos anos 
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de 2009, 2010 e 2011. Os dados referentes ao ano de 2012 não foram 

considerados, uma vez que a coleta dos dados ocorreu no início do referido ano.  

O Quadro 3 apresenta o método necessário à obtenção deste primeiro indicador. 

 

Quadro 3 - Método para determinação do indicador dos RCC proveniente das obras de edificações 
novas 

Nº de anos 
Área total 

aprovada (m²) 
Média anual 

(m²) 
Total de RCC 

(t/ano) 

Indicador dos RCC em 
novas edificações 

(t/dia) 

A B C=B/A D=Cx0,15
(1) 

Ine=D/(12
(2)

x26
(3)

) 

 (1) Estimativa da quantidade de RCC removidos durante o processo construtivo, em toneladas por metro 
quadrado. (2) Quantidade de meses no ano. (3) Quantidade de dias no mês, desprezando os domingos. 

Fonte: PINTO (1999) adaptado pelo AUTOR (2012) 

 

O indicador de estimativa da quantidade total de resíduos gerados pode ser 

determinado com base em indicadores de perdas, fruto de pesquisas realizadas em 

diversas cidades brasileiras, de onde se concluiu que o quantitativo de resíduos a 

serem removidos durante o processo construtivo é estimado em 0,15 t/m² de área 

construída (PINTO, 1999). 

 

3.4.2 Estimativa da Quantidade dos RCC Gerados em Obras de Reformas, 

Acréscimos e Demolições Regularmente Coletados 

 

Os dados necessários à determinação deste segundo indicador foram coletados 

junto aos agentes coletores da SEMDURB, uma vez que obras de reforma, 

acréscimos e demolições, raramente são apresentadas para aprovação nos órgãos 

municipais e, quando são apresentadas, caracterizam-se como atividade com 

pequena área construída. Dessa forma, as informações dos agentes coletores, 

foram indispensáveis na determinação do percentual do movimento referente às 

atividades de reforma, acréscimos e demolições. É importante salientar que no 

Município não existem, atualmente, empresas específicas para coleta de RCC, 

sendo a PML a principal responsável pela coleta desses resíduos. 

O Quadro 4 apresenta o método necessário à obtenção deste segundo indicador. 
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Quadro 4 - Método para determinação do indicador dos RCC gerados em obras de reformas, 

acréscimos e demolições 

Número 
de viagens 

mensais 

Massa total 
transportada 

(t/mês) 

Viagens em reformas, 
ampliações e demolições 

(%) 

Indicador dos RCC em 
reformas, ampliações e 

demolições (t/dia) 

A B = AxCarga típica
(1)

 C
(2)

 Irad=[(BxC)/26
(3)

]/100 

(1) Capacidade de carga do veículo coletor, 4,8 toneladas. (2) Percentual do total de resíduos coletados, 
informado pelo agente coletor. (3) Quantidade de dias no mês, desprezando os domingos. 

Fonte: PINTO (1999) adaptado pelo AUTOR (2012) 

 

O número de viagens mensais (A) foi determinado em função da média transportada 

no período de três anos, 2009 a 2011. Já para a massa total transportada (B), 

considerou-se, além do número viagens, a capacidade de carga de cada viagem 

como sendo 4,8 toneladas, capacidade definida em função das características do 

veículo coletor, conforme cita Pinto; Gonzáles (2005). 

Do total de viagens mensais, observou-se, com base nas informações dos agentes 

coletores da SEMDURB, que 40% correspondem aos atendimentos em obras de 

novas edificações, bem como às remoções de resíduos provenientes de limpeza de 

terrenos. Dessa forma, o percentual de viagens em obras de reforma, acréscimos e 

demolições, correspondeu a 60% (C). 

 

3.4.3 Estimativa da Quantidade de RCC Regularmente Coletados das 

Deposições Irregulares 

 

Junto aos agentes coletores da SEMDURB, foram coletados todos os dados 

necessários à determinação do terceiro indicador, conforme método apresentado no 

Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Método para determinação do indicador dos RCC regularmente coletados das deposições 
irregulares 

Número de 
veículos 

envolvidos 

Número 
de viagens 

mensais 

Viagens 
exclusivas com 

RCC  
(%) 

Massa de RCC 
transportada  

(t/mês) 

Indicador dos 
RCC em 

deposições 
irregulares (t/dia) 

A B C
(1)

 
D=[AxBxCxCarga 

típica
(2)

]/100 
Idi=D/26

(3)
 

 (1) Percentual de RCC no total de resíduos coletados, informado pelo agente coletor. (2) Capacidade de carga 
do veículo coletor, 4,8 toneladas. (3) Quantidade de dias no mês, desprezando os domingos. 

Fonte: PINTO (1999) adaptado pelo AUTOR (2012)  
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Com base nas informações dos agentes coletores da SEMDURB, verificou-se o 

número de veículos envolvidos (A), bem como o número de viagens mensais 

realizadas (B) nas ações de remoções dos resíduos em pontos de deposições 

irregulares. Comprovou-se, ainda, que apenas 90% da capacidade de carga de cada 

viagem (C) correspondeu aos RCC. Para a determinação deste percentual, os 

agentes de limpeza, levaram em consideração a presença de outros tipos de 

resíduos, a exemplo dos domiciliares e volumosos, no momento das ações de 

coleta.  

Contudo, com a definição do número de viagens mensais exclusivas com RCC, bem 

como com o peso de carga por viagem, determinou-se a massa de RCC 

transportada (D), coletada mensalmente nos pontos de deposições irregulares. 

 

3.4.4 Estimativa da Geração Total de RCC e Determinação da Taxa de Geração 

Per Capita 

 

Por fim, a partir do somatório dos três indicadores, obtidos nos Quadros 3, 4 e 5, 

determinou-se a estimativa total, em toneladas dia, da geração de RCC. O Quadro 6 

apresenta o método para obtenção dessa estimativa. 

 

Quadro 6 - Método para estimar a geração de RCC e determinação da taxa de geração per capita na 
zona urbana de Lagarto 

Indicador 
dos RCC 
em novas 

edificações 

(t/dia) 

Indicador 
dos RCC em 

reformas, 
ampliações 

e 
demolições  

(t/dia) 

Indicador 
dos RCC 

em 
deposições 
irregulares 

(t/dia) 

Estimativa da 
geração dos 

RCC 
(t/dia) 

População 
atual na 

zona 
urbana  

(mil habs.) 

Taxa de geração per 
capita 

(t/ano por hab.) 

Ine Irad Idi Eg=Ine+Irad+Idi Pop
(1)

 Tg=(Egx26
(2)

x12
(3)

)/Pop 

(1) Utilizou-se de informações do IBGE. (2) Quantidade de dias no mês, desprezando os domingos. (3) 
Quantidade de meses no ano; 

Fonte: PINTO (1999) adaptado pelo AUTOR (2012)  
 

Para a determinação da taxa de geração per capita (Tg), em tonelada.ano por 

habitante foram considerados, além dos dados já conhecidos, a população da zona 

urbana do Município, obtida no censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010). 
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3.5 CARACTERIZAÇÃO DOS RCC NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

LAGARTO 

 

Conforme Marques Neto; Schalch (2006), a caracterização dos RCC nos municípios 

tem papel fundamental na definição de estratégias de reciclagem, a exemplo dos 

programas de coleta seletiva. Seus dados revelam a composição dos resíduos, com 

os percentuais de cada componente, podendo servir de subsídios no 

dimensionamento das usinas de reciclagem.  

Nesse sentido, a caracterização dos RCC gerados na zona urbana do Município de 

Lagarto, foi realizada de acordo com as seguintes etapas. 

 

3.5.1 Determinação do Número e do Tamanho das Amostras 

 

O número de amostras foi definido em função da geração de RCC oriundos dos 

pontos de deposições irregulares existentes na zona urbana do Município. Dessa 

forma, dos 13 bairros existentes, foram selecionadas quatro amostras, conforme 

segue: 

 

 Amostras definidas em função do volume total de RCC gerado em pontos de 

deposições irregulares acumulado por um período de 15 dias: 

 

 Amostra 1: Bairro com a maior geração de RCC;  

 Amostra 2: Bairro com a segunda maior geração de RCC; 

 Amostra 3: Bairro com a terceira maior geração de RCC. 

 

 Amostra definida em função da importância do bairro para o Município, 

independentemente do volume gerado nos pontos de deposições irregulares: 

 

 Amostra 4: Bairro Centro. 

 

Para identificar o quantitativo de RCC gerado nos pontos de deposições irregulares 

existentes em cada bairro, conforme identificados em mapeamento, foi necessário 

efetuar uma limpeza geral com a remoção dos resíduos sólidos, em todos os pontos 
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de descarte irregular de RCC na área urbana, realizada com o auxílio de 

retroescavadeira, caminhão basculante, ferramentas básicas (pás e enxadas) e dois 

auxiliares de limpeza. Ressalta-se que, toda estrutura necessária para a realização 

da etapa de limpeza, até a obtenção das amostras, foi disponibilizada pela 

SEMDURB. 

 

A Figura 2 representa a sequência do planejamento inicial à conclusão da etapa de 

limpeza por bairro. 

  

Figura 2 - Planejamento inicial dos dias necessários para limpeza dos pontos de deposições 
irregulares por bairros 

 

Fonte: AUTOR (2012) 

 

Inicialmente, foi dada uma estimativa para início e término da etapa de limpeza, mas 

diante da grande quantidade de resíduos acumulados na maioria dos pontos de 

deposições irregulares, bem como dos eventuais problemas de ordem mecânica dos 

equipamentos utilizados, a etapa prevista a ser realizada em três dias foi ampliada 

para 10 dias, conforme Figura 3. 
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Figura 3 - Sequência definitiva dos dias necessários para limpeza dos pontos de deposições 

irregulares por bairros 

 

Fonte: AUTOR (2012) 
 

É importante salientar que esta etapa de limpeza não tinha por objetivo principal 

quantificar os RCC, mas realizar a remoção de todo resíduo presente em cada um 

dos pontos cadastrados. Pela atividade foi possível estimar o quantitativo recolhido 

A quantificação foi feita por meio de cubagem no momento do transporte, apenas 

para visualização da dimensão do quantitativo de resíduos presentes nos pontos de 

deposições irregulares. Foram utilizadas planilhas de registro das informações, além 

de registro fotográfico. 

Após essa limpeza, foi considerado um intervalo de 15 dias em cada bairro, quando 

se efetuou a retirada total dos RCC dispostos irregularmente no período. Cabe 

ressaltar que para definição do intervalo entre a etapa de limpeza e a etapa de 

coleta, levou-se em consideração a disponibilidade dos equipamentos fornecidos 

pela SEMDURB. 

A título de quantificação considerou-se o mesmo método utilizado na etapa de 

limpeza, onde se mensurou o volume coletado por meio da cubagem no momento 

do transporte e, dessa forma, foi determinada a geração de cada um dos bairros. 

Todo material foi armazenado separadamente por bairro em área apropriada 

localizada no bairro Novo Horizonte e, ao final da atividade de limpeza, aqueles que 

não seriam alvo da caracterização foram descartados. 
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A Figura 4 representa a sequência dos dias necessários à conclusão da etapa de 

coleta. Ressalta-se que tanto a ordem do bairro quanto o dia de recolhimento foi o 

mesmo da limpeza, mantendo sempre o intervalo de 15 dias. 

 

Figura 4 - Sequência definitiva dos dias necessários para coleta dos RCC, 15 dias após o período de 
limpeza, nos pontos de deposições irregulares por bairros 

 

Fonte: AUTOR (2012) 

 

É importante observar que a quantidade de RCC por amostra, conforme Carneiro et 

al. (2001), deverá ser de pelo menos 10% da quantidade gerada diariamente na 

área de estudo ou segundo critérios estatísticos específicos para a quantidade 

gerada. Para o estudo em questão, foi quarteado o total de RCC, por bairro 

selecionado, até a obtenção, conforme regras estabelecidas na NBR 10007 (ABNT, 

2004c), da quantidade de 1m³. 

O volume, por bairro, após homogeneização, foi espalhado uniformemente em área 

quadrada de 10m por 10m, devidamente locada por meio de piquetes de madeira. 

Esta área, após ser preenchida com o volume amostral, foi dividida em quatro partes 

iguais, onde duas partes opostas eram descartadas e/ou reservadas, e o restante 

reunido, para novamente ser espalhado na área e repetido o quarteamento até 

alcançar o volume de 1m3. 

Cabe ressaltar que durante o processo de quarteamento, por vezes obteve-se 

quantidades inferiores a 1m³. Assim, para a obtenção da quantidade desejada, 

foram necessários ajustes, obtidos por meio da reserva de material que seria 



56 

 

descartado. Tal procedimento repetiu-se até que a soma de todas as reservas, bem 

como da parte quarteada, totalizasse 1m³, vide Figuras 27 a 30, do item 4.4.  

Todo processo de quarteamento foi executado com auxílio de retroescavadeira e 

dois auxiliares de limpeza, estrutura ainda disponibilizada pela SEMDURB. 

Cada amostra foi acondicionada em sacos de ráfia e transportada, por meio de um 

caminhão basculante, até pátio coberto do Instituto Federal de Sergipe (IFS) 

Campus Lagarto, onde foi realizado o processo de separação, peneiramento e 

pesagem por tipo de material. 

 

3.5.2 Medição do Volume, Separação, Peneiramento e Pesagem das Amostras  

 

Com cada amostra devidamente definida, iniciou-se a fase final do processo de 

caracterização, onde foi determinada a composição dos RCC oriundos dos pontos 

de deposições irregulares, além da massa específica aparente dos mesmos. O 

método adotado teve como roteiro: 

 

a) Medição do volume e pesagem do total de cada amostra - Volume medido em 

baldes de 18 litros e pesados em balança digital com capacidade para 30kg, 

conforme apresentado nas Figuras 5 (a), 5 (b) e 5 (c); 

 

Figura 5 - Determinação da massa específica: pesagem dos recipientes vazios (a), medição do 
volume e pesagem das amostras (b), determinação do volume do recipiente vazio (c) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       (a)                                                                        (b) 
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(c) 

Fonte: AUTOR (2013) 

 

Cabe ressaltar que ao final da medição e pesagem, observou-se diferenças entre o 

volume obtido no processo de quarteamento de cada uma das amostras. Diferenças 

estas pouco superiores a 1m³. Em média 0,05m³ por amostra. Contudo, com 

exceção da massa específica aparente determinada em função de exatos 1m³ por 

amostra, para a caracterização de cada componente presente nas amostras utilizou-

se o volume total, por amostra, obtido no processo de quarteamento.  

 

b) Cálculo da massa específica, por amostra e média - Relação entre o peso e 

volume das amostras; 

c) Separação manual dos componentes por amostra, conforme exposto nas Figuras 

6 (a) e 6 (b);  

 

Figura 6 - Separação dos componentes: caracterização visual (a) e componentes separados (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                             

                                      (a)                                                                           (b) 

Fonte: AUTOR (2013) 
 

d) Peneiramento por amostra - Peneiramento dos restos não identificáveis por meio 

das peneiras de malha 2,00mm, 0,425mm e 0,075mm, onde respectivamente 
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classificou-se pedregulho, areia e silte. Utilizou-se um agitador de peneira 

automatizado no processo de peneiramento. Etapas desse processo são mostradas 

nas Figuras 7 (a) e 7 (b);  

 

Figura 7 - Peneiramento dos restos não identificáveis: peneiras acopladas no agitador sendo 
abastecidas com restos de amostra não identificável (a) e acondicionamento dos restos de amostra 

após peneiramento (b) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      (a)                                                                          (b) 

Fonte: AUTOR (2013) 

 

e) Pesagem dos componentes separados por grupo, onde se utilizou baldes de 18 

litros e balança digital com capacidade para 30 Kg, conforme exposto nas Figuras 8 

(a) e 8 (b);  

 

Figura 8 - Pesagem dos componentes separados: pesagem dos componentes (a) e recipientes sendo 
abastecidos para pesagem (b) 

        

   

 
 
 
 
 

 
                                      
 

              (a)                                                                         (b) 

Fonte: AUTOR (2013) 

 

f) Cálculo da massa unitária e média das amostras; 

g) Cálculo percentual da composição dos materiais contidos nos RCC por amostra e 

média das amostras. 
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Cabe destacar que todo processo de caracterização seguiu critérios e 

recomendações estabelecidos na Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002), 

NBR 10007 (ABNT, 2004c) e Cassa et al. (2001). Dessa forma, foi determinada a 

composição física e a classificação de cada uma das quatro amostras, todas 

provenientes de pontos de deposições irregulares. 

A partir do diagnóstico composto por todas as informações levantadas sobre a 

situação atual do gerenciamento dos RCC na zona urbana do Município de Lagarto, 

pode-se elaborar um modelo gerencial que se propõe minimizar os problemas 

associados à gestão destes resíduos, cuja descrição detalhada encontra-se no 

próximo item.  

 

3.6 PROPOSIÇÃO DO MODELO GERENCIAL 

 

Para a elaboração da proposta do modelo gerencial, com base no diagnóstico da 

gestão dos RCC no Município, bem como no modelo apresentado por Pinto; 

Gonzáles (2005), foi necessário desenvolver as seguintes ações: 

 

 Definir a quantidade de bacias de captação4, bem como a localização de cada 

unidade de recebimento de pequeno volume por bacia; 

 Definir a área de cada unidade de recebimento de pequenos volumes, em 

metros quadrados; 

  Definir o local para a instalação da central de recebimento dos grandes 

volumes; 

 Redigir, com base na proposta de Lei e Decreto Municipal anexo ao manual 

"Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil", (CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, 2005), um projeto de Lei e um Decreto que regularão o novo 

sistema de gestão dos RCC no Município de Lagarto.  

 

A partir dessas ações criou-se uma rede de pontos de entregas para pequenos 

volumes de RCC e resíduos volumosos, além de um local para recepção de grandes 

volumes, dotado por área de triagem e transbordo, de reservação, de aterro 

                                                 
4
 Bacias de captação: áreas de características relativamente homogêneas, com dimensões que 

favorecem ao deslocamento dos pequenos transportadores, de seu perímetro até a respectiva 
unidade de recebimento de pequenos volumes (PINTO; GONZÁLES, 2005). 
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permanente de RCC, além de área para reciclagem. Cabe destacar que, objetivando 

garantir a viabilidade da proposta de unidades de recebimento de RCC alguns 

aspectos do Município foram analisados: 

 

 Informações quanto ao uso do solo, aos usos incômodos e à hierarquização 

viária, descritos no Plano Diretor Municipal, a fim de atender às exigências 

legais; 

 Disponibilidade de áreas públicas próximas do centro geométrico mais 

urbanizado da bacia de captação, a fim de minimização das distâncias de 

transporte. Foi dada preferência às áreas que sejam atualmente utilizadas 

como pontos de deposições irregulares de RCC, bem como que estejam 

distantes de córregos e rios, de modo a evitar áreas de preservação 

ambiental. 

 

É importante lembrar que tais sugestões partem de uma análise real da situação no 

Município de Lagarto, posto que o mesmo não possui um plano gerencial para 

determinar o destino dos resíduos. Por isso, depois de realizado o diagnóstico foi 

possível prescrever tais ações. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para melhor compreensão dos resultados e das discussões obtidos no decorrer do 

trabalho, este capítulo está estruturado da seguinte maneira: 

 

 Item 4.1 - apresenta a delimitação da área em estudo, a partir dos resultados 

e das discussões obtidos no levantamento bibliográfico, junto à Prefeitura 

Municipal de Lagarto, em empresas de construção civil, com transportadores 

de RCC, dentre outros. 

 Item 4.2 - mostra os resultados e as discussões elaborados a partir do 

mapeamento dos pontos de deposições irregulares existentes na zona urbana 

do Município, fundamental ao conhecimento da dimensão dos impactos 

causados pelos RCC. 

 Item 4.3 - contém os resultados e as discussões relacionados à geração 

estimada dos RCC na zona urbana de Lagarto, a partir de três bases de 

dados: áreas licenciadas das edificações novas, movimento de carga das 

remoções nas obras de reforma, acréscimos, demolições e movimento de 

carga das remoções nos pontos de deposições irregulares. 

 Item 4.4 - apresenta os resultados e as discussões obtidos por meio da 

caracterização dos RCC da zona urbana do Município de Lagarto, a partir de 

quatro amostras oriundas de pontos de deposições irregulares, onde foi 

revelada a massa específica, a composição e a classificação desses 

resíduos.  

 

No geral, as informações obtidas por meio da metodologia empregada neste estudo 

têm importância relevante no diagnóstico bem como na definição das ações de 

gerenciamento a serem implantadas. 

 

4.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada na zona urbana do Município de Lagarto. O município 

localiza-se na região Centro-Sul do Estado de Sergipe e possui área de 969,226 

km², limitando-se ao norte com os municípios de Macambira, São Domingos e 

Campo do Brito, ao Sul com Riachão do Dantas e Boquim, a Leste com Salgado e 
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Itaporanga D’Ajuda e a Oeste com Simão Dias. A sede municipal situa-se a 160m de 

altitude, nas coordenadas 10º55'00" de latitude Sul e 37º40'15" de longitude Oeste. 

O acesso a partir da capital, Aracaju, é feito por meio das rodovias pavimentadas 

BR-235, BR-101 e SE-216, num percurso de aproximadamente 75km (EMDAGRO, 

2002). A Figura 9 ilustra a localização do Município de Lagarto no mapa do Estado 

de Sergipe.  

 

Figura 9 - Sergipe e o Município de Lagarto 

 
Fonte: FEES, adaptado pelo AUTOR (2013) 

 

Segundo o censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), a população de Lagarto é de 94.852 habitantes, onde a maior parte da 

população, equivalente a 51,54%, concentra-se na zona urbana e 48,46% na zona 

rural. Ainda de acordo com o IBGE, a densidade demográfica é de 97,84 hab/km².  

A infraestrutura disponível no Município é considerada boa. Atualmente, existem seis 

agências bancárias, sendo quatro da iniciativa pública e duas da iniciativa privada, 

uma agência de correios e telégrafos, hotéis, pousadas, construtoras, lojas de 

materiais de construção, empresas de transporte rodoviário urbano e interurbano, 

emissoras de rádio, estações repetidoras de TV, terminais telefônicos fixo e móvel, 

energia elétrica e rede de abastecimento de água em 100% da sede municipal e em 

50% dos povoados.  

O sistema de tratamento de esgoto predominante na maioria dos bairros é fossa 

séptica, inclusive no bairro Centro, que não dispõe, em sua totalidade, de rede de 

LAGARTO 
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esgotamento sanitário. Os resíduos domiciliares, de podas, capina, feira e de saúde 

são coletados por empresa especializada, porém, a destinação final é o "lixão", 

localizado em zona rural do Município, nas proximidades do bairro Alto da Boa Vista. 

A implantação de um aterro sanitário para o recebimento destes resíduos, conforme 

previsto no Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PIGRS), 

elaborado em 2000, não chegou a acontecer. Pode-se perceber que no referido 

plano foi dado destaque aos resíduos domiciliares e urbanos e pouco é falado sobre 

os RCC.  

Atualmente, após 13 anos da elaboração do PIGRS do Município de Lagarto, torna-

se necessário à elaboração e implementação de um novo Plano de Gestão, uma vez 

que surgiram legislações especificas em nível federal e municipal, a exemplo da 

Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002), da Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos (BRASIL, 2010), das Leis municipais nº 196 de 10 de outubro de 2006, que 

institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) (LAGARTO, 2006a), nº 

200/2006, que institui o Código de Obras e Edificações (LAGARTO, 2006b), e nº 

201/2006, que institui o Código de Urbanismo (LAGARTO, 2006c). 

Hoje é notório o aquecimento do setor da construção civil no Município, mais 

especificamente na zona urbana, que é dividida em 13 bairros, conforme Figura 10. 

 

Figura 10 - Mapa Urbano de Lagarto 

 
 Fonte: PML, adaptado pelo AUTOR (2012) 
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Com o crescente desenvolvimento da cidade, impulsionado pela implantação de 

novas indústrias e, principalmente, pela implantação de um campus da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) voltado especificamente para a área da saúde, o 

Município vem atraindo vários investidores. 

Vários empreendimentos estão sendo construídos em Lagarto, a exemplo de 

shopping center, campus da saúde da UFS, diversos condomínios fechados, 

horizontais e verticais, dentre outros.  

De um total de 21 empresas construtoras5 que estão executando obras em Lagarto, 

apenas 07 (sete) têm sede registrada no Município. São construtoras de pequeno, 

médio e grande porte, executando obras da iniciativa pública e privada. As visitas 

realizadas nos 21 canteiros de obras das empresas construtoras revelaram uma 

situação irregular, a inexistência do Plano de Gerenciamento dos RCC (PGRCC), 

contrariando o Art. 12 da Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002). Apenas 

duas das empresas justificaram que o PGRCC estava em fase de elaboração, 

porém as obras estavam em pleno andamento. Já as demais construtoras 

informaram que não tinham elaborado os PGRCC, uma vez que nenhuma cobrança 

por parte dos órgãos competentes (fiscalizadores) havia ocorrido. O Quadro 7 revela 

características relacionadas aos RCC identificadas nos canteiros de obras das 

construtoras visitadas. 

 

Quadro 7 - Resumo da situação do gerenciamento dos RCC nos canteiros de obras de diversas 
construtoras atuantes no Município de Lagarto 

       (continua) 

Construtoras/ 
Obras 

 
Localização 
da obra por 

bairro 

Fase da 
obra 

Foi identificado no canteiro de obras 
Destinação 

dos RCC 

PGRCC Triagem Reciclagem 
Bota-
fora 

Lixão  

A 
Ademar de 
Carvalho 

Acabamento Não Não Não Sim Não 

B 
Ademar de 
Carvalho 

Fundação e 
Alvenaria 

Não Sim Não Não Sim 

C 
Ademar de 
Carvalho 

Fundação e 
Alvenaria 

Não Não Não Sim Não 

D 
Ademar de 
Carvalho 

Acabamento Não Não Não Sim Não 

E 
Novo 

Horizonte 
Fundação e 

Estrutura 
Não Não Não Sim Não 

F 
Novo 

Horizonte 
Pavimentação Não Não Não Sim Não 

        

                                                 
5
 Para preservar a identidade das empresas construtoras, foram utilizadas as letras "A a V" na 

identificação das mesmas. 
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Quadro 7 - Resumo da situação do gerenciamento dos RCC nos canteiros de obras de diversas 

construtoras atuantes no Município de Lagarto 
(conclusão) 

Construtoras/ 
Obras 

 
Localização 
da obra por 

bairro 

Fase da 
obra 

Foi identificado no canteiro de obras 
Destinação 

dos RCC 

PGRCC Triagem Reciclagem 
Bota-
fora 

Lixão  

G 
Novo 

Horizonte 
Acabamento Não Não Não Sim Não 

H Exposição Acabamento Não Não Não Sim Não 

I Exposição Acabamento Não Não Não Sim Não 

J Pratas Drenagem Não Não Não Sim Não 

L Pratas Pavimentação Não Não Não Sim Não 

M Centro Pintura Não Não Não Sim Não 

N Centro Alvenaria Não Não Não Sim Não 

O Centro Acabamento Não Não Não Sim Não 

G Centro Acabamento Não Não Não Sim Não 

H Centro Acabamento Não Não Não Sim Não 

I 
Cidade 
Nova 

Acabamento Não Não Não Sim Não 

J Boa Vista Drenagem Não Não Não Sim Não 

L Libórios Pavimentação Não Não Não Sim Não 

M São José Pintura Não Não Não Sim Não 

N São José Alvenaria Não Não Não Sim Não 

O São José Acabamento Não Não Não Sim Não 

P São José Alvenaria Não Não Não Sim 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q São José Alvenaria Não Não Não Sim Não 

R São José Acabamento Não Não Não Sim Não 

S São José Pintura Não Não Não Sim Não 

T 
Jardim C. 

Novo 
Alvenaria e 
Estrutura 

Não Não Não Sim Não 

U 
Jardim C. 

Novo 
Pavimentação Não Não Não Sim Não 

V 
Jardim C. 

Novo 
Fundação Não Não Não Sim Não 

Total de obras/construtoras pesquisadas: 21 

Fonte: AUTOR (2012) 
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A falta de conhecimento da Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002), por parte 

de técnicos e administradores de algumas das empresas visitadas, foi diagnosticada 

através de entrevista, esse fator contribui negativamente no gerenciamento dos RCC 

no Município. 

Verificou-se, ainda, que apenas uma empresa, das 21 visitadas, realiza triagem dos 

RCC no próprio canteiro de obras. Porém, apenas os resíduos da classe B, como 

papelão, plástico, madeira, metais são doados para reciclagem. Já os resíduos da 

classe A, como concreto, cerâmicas, telhas, argamassas, tijolos são descartados 

pela própria construtora no lixão municipal, destinados aos resíduos domiciliares, 

indo em confronto com exigências da Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002). 

As demais construtoras destinam todos os RCC gerados sem qualquer forma de 

segregação para duas grandes áreas localizadas na zona urbana do Município, 

conhecidas como bota-foras. Estes locais são áreas particulares com relevo irregular 

bastante acidentado, onde os proprietários permitem a deposição dos RCC com a 

intenção de que a área seja nivelada. Segundo informações da SEMDURB, principal 

transportador de RCC no Município, essas áreas são bastante utilizadas por estarem 

localizadas em pontos estratégicos, ou seja, no limite urbano do Município, próximas 

às fontes de geração, o que influencia diretamente o custo do transporte. Por outro 

lado, a agressão ao meio ambiente é evidente, uma vez que os RCC são dispostos 

na natureza sem qualquer forma de separação. 

Os transportadores atuantes no Município, caçambeiros e carroceiros, também 

contribuem para a perenidade desses pontos de deposição irregular. Os mesmos 

revelam que não existem áreas específicas para a deposição desses resíduos, o 

que contribui com as deposições clandestinas. Além destes transportadores 

individuais, ainda existe uma empresa privada, do ramo de terraplanagem, que 

começou a operar no transporte de RCC em março de 2012, e até junho de 2012, 

ainda passa por um período de estruturação que inclui desde divulgação à 

sistematização dos dados coletados. Os dados do quantitativo transportado 

diariamente ainda não eram registrados pela referida empresa. 

A não implantação do PIGRS e a falta de fiscalização por parte da Prefeitura têm 

influenciado para que haja o descarte irregular desses resíduos na zona urbana do 

Município, principalmente em áreas de bota-foras, para fins de aterro. Em alguns 



67 

 

casos, estes resíduos também são utilizados pelo município para a cobertura de 

rede de drenagem e de vias não pavimentadas.  

Apesar da existência da Lei Municipal nº 292, de 19 de outubro de 2009 (LAGARTO, 

2009d), que institui o Programa de Reaproveitamento de Sobras de Materiais de 

Construção, observou-se que, no Município, os RCC não são reaproveitados e 

quando isto acontece de forma inadequada, a exemplo da utilização dos RCC nas 

situações citadas anteriormente. Cabe ressaltar que os RCC utilizados na execução 

destes serviços não passam previamente por processo de segregação, conforme 

pode ser visualizado na Figura 11. 

 

Figura 11 – RCC ultilizado como cobertura de rede de drenagem de logradouro público 

 

Fonte: AUTOR (2012) 
 

Portanto, a elaboração e implementação de um novo Plano de Gestão dos Resíduos 

Sólidos para o Município de Lagarto, de acordo com critérios diretrizes e 

procedimentos estabelecidos pela legislação atual, torna-se indispensável. 

 

4.2 MAPEAMENTO DOS PONTOS DE DEPOSIÇÕES DOS RCC NA ZONA 

URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGARTO 

 

Após percorrer durante o mês de julho de 2012, todos os logradouros constantes 

dentro do perímetro urbano do Município em estudo, foram identificados 51 pontos 

de deposições irregulares e sete pontos de bota-foras, conforme ilustrado na Figura 

12, bem como no Apêndice D (Mapeamento Fotográfico dos Pontos de Deposições 

de RCC na Zona Urbana do Município de Lagarto – SE). 
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Os pontos de deposições irregulares, espalhados por todo o perímetro urbano do 

Município, inclusive no centro da cidade, supostamente são formados por pequenos 

transportadores, ou seja, pelos carroceiros. Percebe-se que a maioria desses pontos 

são áreas públicas, como, por exemplo, estradas, terrenos baldios, córregos, dentre 

outros. Já os bota-foras, conforme já comentado, recebem boa parte dos RCC, 

gerados na zona urbana do Município proveniente das ações de coleta. 

 

Figura 12 - Mapeamento dos pontos de deposições de RCC na zona urbana de Lagarto - SE 

 

Fonte: PML, adaptado pelo AUTOR (2012) 

 

Vale destacar que, dos 13 bairros existentes no Município, apenas o bairro Horta 

não possui, atualmente, pontos de deposição de RCC. Acredita-se que tal fato 

acontece por este ser um bairro de característica rural, ou seja, a maioria das 

propriedades são sítios de áreas planas. Outro fator provável é a distância entre este 

e os demais bairros de características mais urbanas, a exemplo do bairro Centro, 
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que apresenta ponto de deposição irregular junto ao meio fio de rua de grande 

movimento, conforme ilustrado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Ponto de deposição irregular na Rua Antônio Simões Alves, centro da cidade 

 

Fonte: AUTOR (2012) 

 

A característica de cada um dos pontos de deposição irregular identificado na zona 

urbana do Município evidencia que os carroceiros, como já comentado, são 

potenciais contribuintes à existência e permanência desses pontos. Observa-se na 

Figura 13, que os RCC depositados ao longo da via pública provêm de pequenas 

descargas compatíveis à capacidade transportada em uma carroça, veículo de 

tração animal. Em praticamente todos os pontos de deposições irregulares 

identificados e cadastrados, a situação é semelhante. Os locais de maior incidência 

desses pontos são as áreas públicas, a exemplo de margens de ruas, estradas e 

rodovias. 

No bairro Novo Horizonte verificou-se que não há pontos de deposição irregular. 

Entretanto, foram encontrados quatro pontos de bota-foras, o que pode justificar a 

ausência dos anteriores. Neste bairro está localizado o maior bota-fora da cidade, 

dos sete existentes na zona urbana, situado nas imediações do cemitério Nossa 

Senhora da Piedade.  

Observou-se ainda que os bairros Ademar de Carvalho e São José, dentre os 13 

(treze) bairros existentes em Lagarto, são os que apresentam maior número de 

deposições irregulares, conforme apresentado na Tabela 4. Este fato pode estar 

relacionado a diversos fatores, por exemplo, com a inicialização das obras de 

implantação do campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS), no bairro São 

José, o número de construções aumentou consideravelmente nesse bairro. 
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Tabela 4 - Pontos de deposição presentes em cada bairro da zona urbana de Lagarto - SE 

Bairros Quantidade (%) 

Número Nome 
Pontos 

irregulares 
Bota-foras 

Pontos 
irregulares 

Bota-foras 

01 Centro 1 - 1,96 - 
02 Exposição 2 - 3,92 - 
03 Novo Horizonte - 4 - 57,13 
04 Horta - - - - 
05 Jardim Campo Novo 5 - 9,80 - 
06 São José 10 1 19,61 14,29 
07 Pratas 5 - 9,80 - 
08 Alto da Boa Vista 3 - 5,89 - 
09 Laudelino Freire 4 - 7,84 - 
10 Libórios 4 - 7,84 - 
11 Silvio Romero 3 1 5,89 14,29 
12 Ademar de Carvalho 9 1 17,65 14,29 
13 Cidade Nova 5 - 9,80 - 

Total 51 7 100 100 

Fonte: AUTOR (2012) 

 

Segundo a Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), nos últimos anos houve um 

crescente aumento do número de edificações e, consequentemente, da população 

residente nos bairros Ademar de Carvalho e São José, valor significativamente 

superior aos demais bairros. Atualmente, a PML não dispõe de dados atualizados 

referentes à taxa de ocupação urbana de cada bairro, sendo a última atualização 

feita para elaboração do PDDU (LAGARTO, 2010a) (vide Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Taxa de Ocupação Urbana do Município de Lagarto - SE (2006) 

Bairros 
Área (m²) 

Taxa de Ocupação 
Urbana (%)  Número Nome 

01 Centro 1.122.200,06 100 
02 Exposição 405.713,20 100 
03 Novo Horizonte 1.073.924,91 45,84 
04 Horta 2.221.595,08 21,15 
05 Jardim Campo Novo 2.400.250,88 15,91 
06 São José 2.354.802,34 36,67 
07 Pratas 719.433,30 19,58 
08 Alto da Boa Vista 2.196.910,46 * 4,90 
09 Laudelino Freire 533.220,07 82,54 
10 Libórios 1.759.120,48 13,57 
11 Silvio Romero 380.991,70 46,32 
12 Ademar de Carvalho 2.478.087,10 12,72 
13 Cidade Nova 2.664.385,78 17,41 

Total da área urbana                                                       17.646.249,58 

* Recentemente, o Setor de Cadastramento da Prefeitura Municipal de Lagarto, ampliou os limites do bairro 

Alto da Boa Vista, passando o mesmo a ter uma área igual a 2.328.762,27 m² 

Fonte: PDDU (2006) 

 

Assim, com a total ocupação urbana dos bairros mais centralizados, a procura por 

novas áreas passa a ser priorizada em bairros mais próximos ao centro da cidade. 
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No que tange às áreas de bota-foras, vide Figuras 14 a 16, estas recebem, conforme 

já comentado, praticamente todo RCC gerado na zona urbana do Município. 

 

Figura 14 - Resíduos depositados clandestinamente em bota-fora do bairro São José. Acesso à área 
parcialmente aterrada (a), desnível entre área aterrada e terreno natural (b) 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
                                         (a)                                                                       (b) 

Fonte: AUTOR (2012) 

 

O descarte destes resíduos sem que os mesmos tenham passado por processo de 

segregação, segundo sua classificação, inviabiliza a reserva de materiais separados, 

de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura utilização da área, utilizando 

princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar 

danos a saúde pública e ao meio ambiente, conforme define a Resolução nº 307 

(CONAMA) (BRASIL, 2002). Desta forma, além da importância da segregação é 

indispensável à disponibilidade de áreas específicas devidamente licenciadas para 

fins de armazenamento dos RCC, com finalidade de uso futuro dos diversos 

materiais. 

 

Figura 15 - Resíduos depositados clandestinamente em bota-fora do bairro Novo Horizonte. Acesso à 
área pela Av. Senador Francisco L. Neto (a), acesso pela Rodovia Rosendo Ribeiro de Souza (b) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                        
 
                                            (a)                                                                      (b) 

Fonte: AUTOR (2012) 
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É possível verificar, nas áreas de bota-foras, resíduos de classes distintas, 

misturados, a exemplo de resíduos de classes "A" (solo, componentes cerâmicos), 

"B" (gesso, plástico) e "D" (tintas, solventes, óleos, dentre outros). 

  

Figura 16 - Resíduos depositados clandestinamente em bota-fora do bairro Ademar de Carvalho. 
Área aterrada parcialmente (a), proximidade de área residencial (b) 

 

 

 

 

 

 

        
 
                                         (a)                                                                         (b) 

Fonte: AUTOR (2012) 

 

Além de impactos ao meio ambiente, a população sofre com a presença de diversos 

tipos de vetores (mosquitos e outros insetos, animais peçonhentos, roedores dentre 

outros), bem como com a poluição visual. Outros tipos de resíduos, a exemplo dos 

domiciliares, acabam sendo depositados irregularmente junto aos RCC, agravando 

ainda mais a situação. Dessa forma, a SEMDURB no momento da coleta nos pontos 

de deposição, acaba misturando estes resíduos domiciliares aos RCC, conforme 

observado na Figura 17.  

 

Figura 17 – Ponto de deposição irregular de RCC com presença de resíduos domiciliares - bairro 
Exposição 

 

Fonte: AUTOR (2012) 
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Conforme informação da PML, o serviço de coleta pública destinado aos resíduos 

domiciliares é realizado por empresa contratada e atende a toda zona urbana do 

Município, de modo a passar ao menos duas vezes por semana em cada 

logradouro. Mesmo assim, algumas pessoas preferem descartar estes resíduos junto 

aos RCC, em locais inadequados. 

Ainda de acordo com a PML, conforme dados na Tabela 6, são gastos mais de 

R$168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) anualmente só com a remoção dos 

RCC dos locais de deposição irregular e das pequenas fontes geradoras. Contudo, 

segundo a própria PML, faz-se necessário ampliar a estrutura de coleta, uma vez 

que a atual equipe não consegue atender a toda demanda de limpeza decorrente do 

descarte irregular e solicitações da comunidade. 

 

Tabela 6 - Custos envolvidos com a remoção dos RCC na zona urbana de Lagarto - SE 

Funcionários e veículos envolvidos Custo mensal (R$) Custo total 
anual (R$) Qtde Funcionário Veículo Funcionários Veículo 

1 Supervisor - 

4.862,00 9.180,00 168.504,00 
2 Auxiliar - 

1 Motorista Caminhão basculante 

1 Operador  Retroescavadeira 

Fonte: AUTOR (2012) 

 

Apesar do investimento, é notório verificar diariamente acúmulo de RCC e 

volumosos, nos pontos de deposições irregulares (Figura 18). 

 

Figura 18 – Deposição irregular de RCC - Rua Maria Carmelita de Jesus, bairro São José 

 

Fonte: AUTOR (2012) 
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A falta de fiscalização, por parte da PML, possibilita que principalmente os pequenos 

transportadores continuem descartando RCC nesses pontos.  

Na situação apresentada na Figura 18, o ponto de deposição fica às margens de um 

riacho importante para o Município, uma vez que serve como canal de drenagem 

para boa parte da zona urbana. Todavia, verifica-se que os resíduos acabam caindo 

nas margens deste riacho provocando seu assoreamento. 

 

4.3 ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE RCC NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO 

DE LAGARTO 

 

Conforme descrito na metodologia, para estimativa dos RCC gerados na zona 

urbana do Município de Lagarto, foi necessária a determinação de três indicadores, 

cujos valores são apresentados a seguir.  

 

4.3.1 Estimativa da Quantidade dos RCC Gerados em Obras de Novas 

Edificações Devidamente Licenciadas 

 

Através dos dados fornecidos pelo SISOBRA (Quadro 8) foi possível quantificar um 

total de 159.983,65m² de área construída, relativos a novas construções 

devidamente licenciadas nos períodos de 2009 a 2011. 

 

Quadro 8 - Resumo das licenças aprovadas, no período de 2009 a 2011, referentes a obras de 
edificações novas na zona urbana de Lagarto - SE 

Ano Licenças aprovadas Área total aprovada (m²) 

2009 231 40.885,12 

2010 800 58.170,13 

2011 396 60.928,40 

Total 1427 159.983,65 

Fonte: AUTOR (2012) 

 

Com os dados apresentados, é possível observar, Tabela 7, que a média anual de 

licenças emitidas para construções de novas edificações dentro da zona urbana de 

Lagarto foi de aproximadamente 53.000,00m². 
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Tabela 7 - Determinação do indicador dos RCC proveniente das obras de edificações novas, na zona 

urbana de Lagarto - SE (2009-2011) 

Nº de anos 
(A) 

Área total 
aprovada (B) 

(m²) 

Média 
anual 

(C=B/A) 
(m²) 

Total de RCC 
(D=Cx0,15

(1)
) 

(t/ano) 

Indicador dos RCC 
em novas edificações 

(Ine=D/(12
(2)

x26
(3)

)) 
(t/dia) 

03 159.983,65 53.327,88 7.999,18
 

25,64 

(1) Estimativa da quantidade de RCC removidos durante o processo construtivo, em toneladas por metro 
quadrado. (2) Quantidade de meses no ano. (3) Quantidade de dias no mês, desprezando os domingos. 

Fonte: AUTOR (2012) 

 

Com isso, estima-se, para a zona urbana do Município estudado, a quantidade de 

geração de RCC, em edificações novas, nos últimos três anos, em 25,64t/dia. 

 

4.3.2 Estimativa da Quantidade dos RCC Gerados em Obras de Reformas, 

Acréscimos e Demolições Regularmente Coletados 

 

Analisando os dados referentes às obras de reforma, acréscimo ou demolições, 

registrados pelo SISOBRA, entre os anos de 2009 a 2011, verificou-se que foi feito 

apenas um registro em 1.427 solicitações de licenciamento. Portanto, o número de 

amostras passa a ser insignificante para a determinação de uma estimativa segura. 

Contudo, conforme estabelecido na metodologia desse trabalho, o quantitativo dos 

RCC oriundos das edificações existentes foi determinado de acordo com as 

informações dos agentes coletores da SEMDURB, conforme Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Determinação do indicador dos RCC proveniente das obras de reformas, acréscimos e 
demolições, na zona urbana de Lagarto - SE (2009-2011) 

Número de 
viagens 

mensais (A) 

Massa total 
transportada 

(B=AxCarga típica
(1)

) 
(t/mês) 

Viagens em 
reformas, 

ampliações e 
demolições (C

(2)
) 

(%) 

Indicador dos RCC em 
reformas, ampliações 

e demolições 
(Irad=[(BxC)/26

(3)
]/100) 

(t/dia) 

112 537,60 60 12,41 

(1) Capacidade de carga do veículo coletor, 4,8 toneladas. (2) Percentual do total de resíduos coletados, 
informado pelo agente coletor. (3) Quantidade de dias no mês, desprezando os domingos. 

Fonte: AUTOR (2012) 
 

Do total da massa de RCC proveniente das obras executadas na zona urbana do 

Município, transportada mensalmente pela SEMDURB, 60% refere-se aos resíduos 
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oriundos das obras de reforma, acréscimo e demolição, percentual pouco superior à 

média de 54% diagnosticada em oito municípios brasileiro, conforme I&T 

Informações e Técnicas [200-?], apud Pinto; Gonzáles (2005).  

Assim, de acordo com os dados apresentados, Tabela 8, a quantidade de RCC 

oriundos das obras em edificações existentes gerados diariamente é estimada em 

12,41 toneladas. 

 

4.3.3 Estimativa da Quantidade de RCC Regularmente Coletados das 

Deposições Irregulares 

 

Atualmente, a SEMDURB é responsável pela remoção dos resíduos descartados 

irregularmente. Uma vez por semana são realizadas em média 20 viagens com 

caminhão basculante, o que corresponde mensalmente a 80 viagens de resíduos 

sólidos das deposições irregulares espalhadas por todo o perímetro urbano. Assim, 

se em cada viagem são transportados 4,8 toneladas de RCC, em média, estima-se 

que a massa de RCC removida mensalmente destes locais seja de 

aproximadamente 345 toneladas (Tabela 9). 

 

Tabela 9- Determinação do indicador dos RCC, regularmente coletados das deposições irregulares, 
na zona urbana de Lagarto - SE (2009-2011) 

Número de 
veículos 

envolvidos 
(A) 

Número 
de viagens 

mensais 
(B) 

Viagens 
exclusivas com 

RCC (C
(1)

) 
(%) 

Massa de RCC 
transportada 

(D=[AxBxCxCarga 
típica

(2)
]/100) 

(t/mês) 

Indicador dos 
RCC em 

deposições 
irregulares 

(Idi=D/26
(3)

) (t/dia) 

1,00 80 90 345,60 13,29 

 (1) Percentual de RCC no total de resíduos coletados, informado pelo agente coletor. (2) Capacidade de carga 
do veículo coletor, 4,8 toneladas. (3) Quantidade de dias no mês, desprezando os domingos. 

Fonte: AUTOR (2012) 
 

Cabe salientar que, do total dos resíduos removidos das deposições irregulares, a 

SEMDURB estima que 10% corresponda a outros tipos de resíduos sólidos, como 

os domésticos e as podas e os outros 90% restantes correspondem aos RCC.  
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4.3.4 Estimativa da Geração Total de RCC e Determinação da Taxa de Geração 

Per Capita 

 

Com as informações levantadas e os indicadores determinados (Tabelas 7, 8 e 9) é 

possível conhecer a estimativa total dos RCC gerada na zona urbana do Município 

de Lagarto, cujo valor é 51,34 toneladas por dia (Tabela 10). Em termos percentuais, 

Figura 19, verifica-se que os RCC oriundos de novas edificações representa quase 

50% do total estimado, ou seja, o dobro dos resíduos gerados nas obras em 

edificações existentes. Isto ocorre, possivelmente, devido a atual situação 

vivenciada no município: crescimento econômico e populacional. 

 

Figura 19 - Estimativa da geração dos RCC na zona urbana do Município de Lagarto - SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: AUTOR (2012) 

 

Comparando com pesquisas realizadas em outros municípios brasileiros, por 

exemplo: Ribeirão Preto, São José dos Campos e Jundiaí, percebe-se que as obras 

em edificações novas também representam um maior potencial de geração de RCC 

(I&T Informações e Técnicas [200-?], apud PINTO; GONZÁLES, 2005). 

Outro resultado também estimado e obtido foi a geração dos RCC por habitante. De 

acordo com o IBGE (2010), a população da zona urbana do Município de Lagarto é 

de 48.854 habitantes, logo, a quantidade de RCC gerada por habitante é estimada 

em 0,33 t/ano, conforme apresenta a Tabela 10. 
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Tabela 10- Estimativa da geração de RCC e determinação da taxa de geração per capita na zona 

urbana de Lagarto - SE (2009-2011) 

Indicador 
dos RCC 
em novas 

edificações 
(Ine) (t/dia) 

Indicador 
dos RCC em 

reformas, 
ampliações e 
demolições 

(Irad)  
(t/dia) 

Indicador 
dos RCC 

em 
deposições 
irregulares 
(Idi) (t/dia) 

Estimativa da 
geração dos RCC 
(Eg=Ine+Irad+Idi) 

(t/dia) 

População 
atual na 

zona 
urbana 
(pop)

 (1)
 

(mil habs.)
 
 

Taxa de geração per 

capita 
Tg=(Egx26

(2)
x12

(3)
)/pop 

(t/ano por hab.) 

25,64 12,41 13,29 51,34 48.854 0,33 

(1) Utilizou-se informações do IBGE. (2) Quantidade de dias no mês, desprezando os domingos. (3) Quantidade 
de meses no ano. 

Fonte: AUTOR (2012) 
 

Em diagnóstico realizado para elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos do Município de Lagarto (AQUINO CONSULTORES 

ASSOCIADOS LTDA, 2000), determinou-se a projeção de geração dos resíduos 

sólidos urbanos, onde para o ano de 2012 estimou-se um quantitativo de RCC igual 

a 21,54 t/dia. Valor bem inferior aos 51,34 t/dia determinada na Tabela 10, o que 

pode ser justificado porque vários acontecimentos nos últimos anos vêm 

influenciando significativamente no aumento da geração dos RCC no Município de 

Lagarto, a exemplo da criação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Código 

de Obras e Edificações, Código de Urbanismo e da inicialização das obras de 

implantação do campus da UFS, sendo este um potencial atrativo ao 

desenvolvimento imobiliário. 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DOS RCC NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

LAGARTO 

 

4.4.1 Limpeza e Preparação das Amostras 

 

Com a identificação dos pontos de deposição, através de mapeamento, foi realizada 

a limpeza geral dos pontos de deposições irregulares existentes na zona urbana do 

Município, com a retirada de todo tipo de resíduo acumulado, conforme descrito na 

metodologia. Essa atividade teve duração de 10 dias e através dela, foram 

recolhidos 1.359,65m³, conforme detalhamento na Tabela 11, de resíduos urbanos. 
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Tabela 11- Dados da limpeza dos pontos de deposições irregulares dos RCC na zona urbana do 

Município de Lagarto - SE 

Bairros Ponto Quantidade de RCC 

Nº Nome 
Coordenadas UTM

6
 

Total 
Volume (m³) 

Leste Norte Por pontos Por bairro 

01 Centro 645564 8792373 1 27,63 27,63 

02 Exposição 
645717 8792133 

2 
77,85 

85,38 
646003 8791792 7,53 

03 Novo Horizonte (*) - - - - - 
04 Horta (**) - - - - - 

05 Jardim Campo Novo 

646133 8791573 

5 

20,08 

47,70 
645686 8790916 2,05 
645625 8790956 18,04 
645480 8790709 - 
645346 8790487 7,53 

06 São José 

644825 8791465 

10 

- 

132,57 

644822 8791462 3,01 
644525 8791984 7,53 
644265 8791910 3,77 
644041 8792000 15,06 
645079 8792021 7,53 
645065 8791999 7,53 
645019 8792027 47,71 
644896 8792104 35,16 
644745 8792425 5,27 

07 Prata 

644700 8792423 

5 

35,15 

164,72 
644652 8792399 92,9 
644582 8792588 17,58 
644605 8792620 17,58 
644546 8792688 1,51 

08 Alto da Boa Vista 
644347 8793103 

3 
29,13 

41,16 644206 8793221 1,98 
642423 8795613 10,05 

09 Laudelino Freire 

644552 8793720 

4 

178,34 

211,50 
644592 8793727 30,15 
644224 8793274 3,01 
644235 8793223 - 

10 Libórios 

645132 8794013 

4 

80,37 

118,02 
644581 8794161 7,53 
644644 8794112 20,08 
644649 8794151 10,04 

11 Silvio Romero 
645929 8793450 

3 
42,69 

72,84 645527 8793923 10,05 
645477 8793874 20,10 

12 Ademar de Carvalho 

647835 8793558 

9 

20,1 

189,39 

647877 8753572 15,08 
647086 8793654 11,02 
646943 8793636 10,05 
646897 8793625 36,71 
646689 8793545 50,23 
646546 8793618 16,58 
646315 8793702 22,59 
645394 8794439 7,03 

13 Cidade Nova 

643890 8793558 

5 

50,23 

268,74 
643818 8793652 10,05 
643770 8793723 100,46 
643667 8793871 97,95 
643056 8794741 10,05 

Totais 51 1.359,65 1.359,65 

(*) Este bairro possui apenas pontos de bota-fora. (**) Este bairro não possui ponto de deposição, nem bota-fora 

Fonte: AUTOR (2012) 

                                                 
6
 Coordenadas UTM: O sistema de coordenadas geográficas Universal Transversa de Mercator 

(UTM) utiliza um sistema de coordenadas cartesianas bidimensional para dar localizações na 
superfície da Terra. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Universal_Transversa_de_Mercator> 
Acesso em 18 de jun. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas_cartesianas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bidimensional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
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Observa-se na Tabela 11 que dos 51 pontos de deposições identificados no 

processo de mapeamento, em julho de 2012, três pontos não apresentaram 

resíduos no momento da realização da limpeza, também realizada no mês de 

julho/2012. O primeiro foi no bairro Jardim Campo Novo, o segundo no bairro São 

José e o terceiro no bairro Laudelino Freire. Provavelmente, a SEMDURB em dias 

anteriores, efetuou limpeza nestes pontos. 

Já com relação aos pontos de deposições irregulares nos demais bairros, convém 

ressaltar que nessa atividade de limpeza, além dos RCC, também foram coletados 

outros tipos de resíduos, a exemplo dos domiciliares, podas, bem como, vegetação 

presente, principalmente nas áreas sem pavimentação, conforme Figuras 20 e 21. 

 

Figura 20 - Etapa de limpeza em pontos de deposições irregulares do bairro Alto da Boa Vista. Vista 
de ponto de deposição antes da limpeza (a), vista após a limpeza (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          (a)                                                                      (b) 

Fonte: AUTOR (2012) 
 

Observa-se nas Figuras 20 (b) e 21 (b) a total retirada dos resíduos presentes nos 

pontos de deposições irregulares, inclusive com a remoção da vegetação.  

 

Figura 21 - Etapa de limpeza em pontos de deposições irregulares do bairro Laudelino Freire. Vista 
de ponto de deposição antes da limpeza (a), vista após a limpeza (b) 

 

 

 

 

 

 
                                           
                                           (a)                                                                     (b) 

Fonte: AUTOR (2012) 
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O grau de complexidade de limpeza desses pontos era ainda mais elevado em 

áreas pavimentadas, próximo às margens de passeios e árvores. Observa-se nas 

Figuras 22 e 23 que a grande quantidade de resíduos entre árvores e passeio 

dificulta bastante o trabalho de remoção dos resíduos. Nestes casos, o auxílio 

manual foi indispensável. 

 

Figura 22 - Etapa de limpeza em ponto de deposição irregular do bairro Centro. Vista do ponto de 
deposição antes da limpeza (a), vista após limpeza (b) 

 

 

 

 
 

                                      
                                          (a)                                                                      (b) 

Fonte: AUTOR (2012) 

 

Percebe-se nas Figuras 22 (b) e 23 (b) a total retirada dos resíduos presentes nos 

pontos de deposições irregulares. 

 

Figura 23 - Etapa de limpeza em ponto de deposição irregular do bairro Exposição. Vista do ponto de 
deposição antes da limpeza (a), vista após limpeza (b) 

 

  
 
 

 

 

 
                                   
                                    (a)                                                                    (b) 

Fonte: AUTOR (2012) 

 

Após a limpeza, aguardou-se um período de 15 dias para realizar a coleta dos RCC 

gerados e acumulados nos locais de deposição irregular, conforme descrito na 

metodologia deste trabalho. Assim, a coleta foi realizada em cada bairro, 

separadamente, para obter o volume por bairro, conforme exposto na Tabela 12.  
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Nos sete dias necessários à conclusão da etapa de coleta, foi coletado um volume 

total de 120,02m³ de RCC. Resíduos de outros tipos, a exemplo dos domiciliares, 

sempre que possível, eram retirados, uma vez que o alvo da coleta era os RCC. 

 

Tabela 12- Dados da coleta dos RCC gerados no período de 15 dias nos pontos de deposições 
irregulares na zona urbana do Município de Lagarto - SE 

Bairros Ponto Quantidade de RCC 

Nº Nome 
Coordenadas UTM 

Total 
Volume (m³) 

Leste Norte Por pontos Por bairro 

01 Centro 645564 8792373 1 2,51 2,51 

02 Exposição 
645717 8792133 

2 
27,53 

27,53 
646003 8791792 - 

 03 Novo Horizonte - - - - - 
04 Horta - - - - - 

05 
Jardim Campo 
Novo 

646133 8791573 

5 

1,6 

2,88 
645686 8790916 - 
645625 8790956 - 
645480 8790709 1,28 
645346 8790487 - 

06 São José 

644825 8791465 

10 

- 

14,37 

644822 8791462 0,68 
644525 8791984 - 
644265 8791910 - 
644041 8792000 - 
645079 8792021 2,26 
645065 8791999 2,3 
645019 8792027 3,01 
644896 8792104 6,12 
644745 8792425 - 

07 Pratas 

644700 8792423 

5 

7,53 

24,09 
644652 8792399 16,56 
644582 8792588 - 
644605 8792620 - 
644546 8792688 - 

08 Alto da Boa Vista 
644347 8793103 

3 
6,70 

6,70 644206 8793221 - 
642423 8795613 - 

09 Laudelino Freire 

644552 8793720 

4 

3,02 

10,01 
644592 8793727 6,99 
644224 8793274 - 
644235 8793223 - 

10 Libórios 

645132 8794013 

4 

7,26 

7,26 
644581 8794161 - 
644644 8794112 - 
644649 8794151 - 

11 Silvio Romero 
645929 8793450 

3 
1,54 

3,27 645527 8793923 - 
645477 8793874 1,73 

12 
Ademar de 
Carvalho 

647835 8793558 

9 

- 

5,54 

647877 8753572 - 
647086 8793654 - 
646943 8793636 - 
646897 8793625 0,92 
646689 8793545 - 
646546 8793618 1,44 
646315 8793702 0,18 
645394 8794439 3,00 

13 Cidade Nova 

643890 8793558 

5 

7,53 

15,86 
643818 8793652 0,80 
643770 8793723 7,53 
643667 8793871 - 
643056 8794741 - 

Totais 51 120,02 120,02 

Fonte: AUTOR (2012) 
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Os três bairros de maior volume coletado nesta etapa foram selecionados para o 

processo de caracterização, além do bairro Centro, sendo os demais volumes 

desprezados. Dessa forma, as amostras escolhidas foram as dos bairros: 

 

 Amostra 1: Exposição com volume de 27,53m³;  

 Amostra 2: Pratas com volume de 24,09m³; 

 Amostra 3: Cidade Nova com volume de 15,89m³; 

 Amostra 4: Centro com volume de 2,51m³. 

 

Da Tabela 12, observa-se ainda que em todos os bairros foram encontrados pontos 

sem incidência de RCC no período de 15 dias. Assim, dos 51 pontos limpos 

anteriormente, a coleta apenas foi realizada em 24. 

É importante salientar, que nesta etapa, o cuidado com o processo de coleta foi bem 

criterioso, no sentido de não recolher outros materiais além dos RCC, principalmente 

o solo. Resíduos do tipo domiciliares, podas, dentre outros, sempre que possível 

eram separados dos RCC, conforme pode-se verificar nas Figuras 24 a 26, porém, 

em algumas situações, tal separação era inviabilizada devido à total mistura desses 

resíduos. 

 

Figura 24 – Coleta em ponto do bairro Alto da Boa Vista. Resíduos de poda sendo retirados 
manualmente (a), RCC misturado com resíduo de poda (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          (a)                                                                       (b) 

Fonte: AUTOR (2012) 

 

Na grande maioria dos pontos, o auxílio manual foi indispensável, uma vez que 

resíduos de outras fontes de geração sempre estavam presentes.  
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Figura 25 Coleta em ponto do bairro Cidade Nova. Separação dos resíduos domiciliares (a), coleta 

manual em local de acesso difícil (b) 

                        
 

 

 

 

 

 

                                          (a)                                                                        (b) 
Fonte: AUTOR (2012) 

 

Na figura 26, observa-se resíduo de gesso sendo coletado com auxílio manual em 

local bastante úmido. 

 

Figura 26 – Coleta em ponto de deposição do bairro Jardim Campo Novo, com o auxílio manual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Fonte: AUTOR (2012) 

 

Dessa maneira, com a etapa de coleta totalmente concluída e com as amostras 

definidas, partiu-se para a etapa de quarteamento, conforme metodologia descrita 

no item 3.5.1. Cada amostra foi devidamente homogeneizada e quarteada até a 

obtenção de 1m³ (Figuras 27 a 30). 
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Figura 27 - Fluxograma do processo de quarteamento do bairro Centro 

 

Fonte: AUTOR (2012) 

 

Com o volume de 2,51m³, a amostra do bairro Centro foi quarteada por cinco vezes, 

sendo necessário a aplicação de alguns ajustes, a fim da obtenção da quantidade de 

1m³, conforme detalha o fluxograma da Figura 27. 
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Já a amostra de 27,53m³ do bairro Exposição, a maior dentre as quatro amostras, foi 

quarteada por oito vezes, conforme Figura 28, sendo também necessário ajustes 

para alcançar o valor de 1m³. 

 

Figura 28 - Fluxograma do processo de quarteamento do bairro Exposição 

 

Fonte: AUTOR (2012) 
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Com o bairro Pratas, 2ª maior amostra, foi necessário quartear os 24,09m³ por sete 

vezes, sendo também necessário, ajustes para fechamento da quantidade de 1m³, 

conforme Figura 29. 

 

Figura 29 - Fluxograma do processo de quarteamento do bairro Pratas 

 

 Fonte: AUTOR (2012) 
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Por último, o bairro Cidade Nova com volume de 15,89m³ foi quarteado por quatro 

vezes, fechando a quantidade de 1m³, conforme Figura 30, sem necessidade de 

qualquer ajuste aplicado nas demais amostras.  

 

Figura 30 - Fluxograma do processo de quarteamento do bairro Cidade Nova 

 

Fonte: AUTOR (2012) 
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Durante o processo de quarteamento, observou-se com maior clareza grande 

quantidade de solo presente nas amostras coletadas, conforme se verifica nas 

Figuras 31 e 32. 

 

Figura 31 - Amostra sendo quarteada - Homogeneização e regularização dos resíduos 

 

Fonte: AUTOR (2012) 
 

Acredita-se que a presença de solo nas amostras analisadas, tenha origem principal 

dos serviços de limpeza de terreno bem como dos serviços de escavações 

necessárias à implantação de uma determinada obra. 

 

Figura 32 - Amostra sendo quarteada - Operários auxiliando na regularização dos resíduos 

 

Fonte: AUTOR (2012) 
 

Observa-se ainda na Figura 32, presença de resíduo domiciliar. Mesmo com os 

cuidados adotados na etapa de coleta destas amostras, alguns pontos de 
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deposições irregulares apresentaram RCC contaminado com outros tipos de 

resíduos, o que inviabilizou a separação destes no momento da coleta. 

Apesar disso, após conclusão do processo de quarteamento, cada amostra foi 

acondicionada individualmente em sacos de ráfia, conforme Figuras 33.  

 

Figura 33 - Amostras sendo acondicionadas em sacos de ráfia após processo de quarteamento. 
Operários auxiliando no enchimento do saco (a), detalhe de material bem homogeneizado (b) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             (a)                                                                                (b)                                                                       
Fonte: AUTOR (2012) 

 

Após o acondicionamento das amostras, estas foram transportadas, conforme 

Figuras 34, para pátio coberto do IFS/Campus Lagarto, onde se realizou a 

separação, a pesagem e peneiramento para conclusão do processo de 

caracterização, conforme descrito na metodologia. 

 

Figura 34 - Amostras sendo transportada após acondicionamento. Amostra do bairro Cidade Nova 
(a), amostra do bairro Pratas (b) 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        (a)                                                                        (b)                                                                       

Fonte: AUTOR (2012) 
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4.4.2 Massa Específica Aparente dos RCC 

 

Considerando a dimensão amostral, bem como as condições climáticas 

predominantes no período da coleta das amostras, a massa específica aqui 

determinada é aparente. Dessa forma, segundo critérios estabelecidos na 

metodologia, ou seja, com os dados de peso e volume das amostras, determinou-se 

a massa específica aparente média para os RCC oriundos de pontos de deposições 

irregulares na zona urbana do Município de Lagarto, conforme Tabela 13. 

 

Tabela 13- Massa específica aparente média dos RCC oriundos de pontos de deposições irregulares 
na zona urbana do Município de Lagarto - SE 

Amostra Massa específica aparente (Kg/m³) 

Bairro Centro 1.382 

Bairro Cidade Nova 1.460 

Bairro Exposição 1.459 

Bairro Pratas 1.426 

Massa Especifica Média 1.432 

Fonte: AUTOR (2013) 
 

Com relação a outros municípios, a exemplo de Aracaju-SE, onde segundo Daltro 

Filho et al. (2005), a massa específica média aparente é de 1.235 Kg/m³, Lagarto 

apresenta valor pouco superior, o que pode ser justificado pela grande quantidade 

de solo presente nas amostras analisadas, material de peso específico elevado. 

Vale salientar que a massa específica dos RCC é um fator fundamental para o 

manejo desses resíduos nos municípios, pois pode contribuir na determinação de 

parâmetros importantes para a composição de um diagnóstico, como o 

conhecimento da geração real dos RCC no Município. 

Por exemplo, para determinação da geração real, em massa, dos RCC provenientes 

do processo de coleta em pontos de deposições irregulares, (Tabela 12), multiplicou-

se o volume coletado pela massa específica média, determinada na Tabela 13. 

A quantidade gerada diariamente, foi obtida, conforme Tabela 14, para três 

diferentes unidades. 
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Tabela 14 - Geração real dos RCC oriundos de pontos de deposições irregulares na zona urbana do 

Município de Lagarto - SE 

Período de 
dias 

destinados a 
coleta dos 

RCC 

Quantidade de 
RCC coletados 

(m³) 

Massa específica média 
dos RCC 

Quantidade gerada diária  

(Kg/m³) (t/m³) (m³) (Kg) (t) 

 
15 
(A) 

 
120,02

(1) 

(B) 

 
1432

(2)
 

(C) 

 
1,43 

(D=C/1000
(3)

) 

 
8,00 

(E=B/A) 

 
11.456 
(ExC) 

 
11,43 
(ExD) 

(1) Valor definido na tabela 12. (2) Valor definido na tabela 13. (3) Fator de transformação de Kg para tonelada.  

Fonte: AUTOR (2013) 
 

Fazendo um comparativo entre a quantidade diária real (11,43t), e a quantidade 

diária estimada (13,29t), determinada na Tabela 9, observa-se diferença de 14% 

entre os valores, o que pode ser justificado pela utilização de métodos de 

quantificação diferentes.  

 

4.4.3 Composição e Classificação dos RCC 

 

O conhecimento da composição dos RCC constitui uma das etapas mais 

importantes do diagnóstico de situação desses resíduos no Município. A partir destes 

resultados, é possível determinar estratégias de reaproveitamento e de controle de 

perdas destes materiais durante sua utilização nas construções. 

Assim, de acordo com os procedimentos descritos na metodologia, determinou-se a 

composição dos RCC para a zona urbana do Município de Lagarto, em função das 

quatro amostras analisadas, conforme apresentado a seguir. 

 

4.4.3.1 Bairro Centro 

 

Para os RCC resultantes de pontos de deposições do bairro Centro, consoante 

Tabela 15, verificou-se a forte predominância dos componentes: areia (30,014%), 

cerâmica vermelha (bloco cerâmico e telhas) (26,928%), pedregulho (20,088%) e 

argamassa (torrões) (16,194%). 
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Tabela 15 - Classificação e composição física dos RCC oriundos de pontos de deposições irregulares 

do bairro Centro 

Classe Componentes 
Peso 
(Kg) 

% 

A 

Areia 419,2270 30,0144 

Argamassa 226,1832 16,1935 

Cerâmica vermelha esmaltada (revestimentos) 12,6575 0,9062 

Cerâmica vermelha não esmaltada (tijolos e telhas) 376,1131 26,9277 

Concreto simples 12,3250 0,8824 

Granito 0,2140 0,0153 

Louça 0,1110 0,0079 

Mármore 1,2960 0,0928 

Pedras (brita, pedra de mão e seixo) 33,5245 2,4002 

Pedras naturais (revestimentos) 0,2735 0,0196 

Pedregulho 280,5790 20,0880 

Silte 2,4415 0,1748 

Total da classe A 1.364,9453 97,7229 

B 

Alumínio 0,0165 0,0012 

Cobre 0,0430 0,0031 

Espuma 0,0965 0,0069 

Gesso 0,5010 0,0359 

Madeira 4,9205 0,3523 

Ferro (arame recozido, pregos, vergalhão, etc.) 0,8725 0,0625 

Plástico duro 0,2595 0,0186 

Plástico mole 1,1395 0,0816 

PVC 0,1580 0,0113 

Vidro 0,3615 0,0259 

Zinco 0,7695 0,0551 

Total da classe B 9,1380 0,6542 

C - 0,0000 0,0000 

Total da classe C 0,0000 0,0000 

D 
Cimento amianto 1,6045 0,1149 

Embalagem de tinta (lata contaminada com tinta) 4,5860 0,3283 

Total da classe D 6,1905 0,4432 

Outros Resíduos domiciliar 16,4770 1,1797 

Total da classe outros 16,4770 1,1797 

Total geral das classes 1.396,7508 100,0000 

Fonte: AUTOR (2013) 
 

Já com relação à classificação desses resíduos, conforme a Resolução nº 307 

(CONAMA) (BRASIL, 2002), a classe "A" predomina no bairro Centro com 97,72%, 

conforme exposto na Figura 35, o que significa que estes resíduos são, em quase 

sua totalidade, recicláveis.  
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Figura 35 - Representação gráfica da classificação dos RCC oriundos de pontos de deposições 

irregulares do bairro Centro 
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Fonte: PRATA (2013) 
 

Observa-se ainda na Figura 35, a ausência de componentes da classe "C", na 

amostra analisada. Já a classe "outros", criada nesta pesquisa para inclusão dos 

resíduos não pertencentes às classes dos RCC, presentes nas amostras, 

apresentou, percentual de 1,18%, onde a predominância é o plástico mole, conforme 

pode ser observado nas Figuras 36. 

 

Figura 36 - Presença de resíduos domiciliar em amostra do bairro Centro. Observa-se bastante 
plástico mole (a), na maioria restos de sacolas plásticas (b) 

 

 

 

 

 

 
 

                                             
                                            (a)                                                                    (b)                             

Fonte: AUTOR (2013) 
 

4.4.3.2 Bairro Exposição 

 

Na análise dos RCC, resultantes de pontos de deposições do bairro Exposição, 

conforme Tabela 16, continuou havendo a predominância dos componentes areia 
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(38,310%), argamassa (torrões) (21,563%) e pedregulho (19,054%), enquanto os 

componentes cerâmica vermelha (bloco cerâmico e telhas) apresentaram 8,312%. 

 

Tabela 16 - Classificação e composição física dos RCC oriundos de pontos de deposições irregulares 
do bairro Exposição 

Classe Componentes 
Peso  
(Kg) 

% 

A 

Areia 559,6905 38,3102 

Argamassa 315,0295 21,5634 

Cerâmica vermelha esmaltada (revestimentos) 49,6355 3,3975 

Cerâmica vermelha não esmaltada (tijolos e telhas) 121,4335 8,3120 

Concreto armado 3,5760 0,2448 

Concreto betuminoso 0,0860 0,0059 

Concreto simples 45,9285 3,1438 

Granito 8,9440 0,6122 

Louça 0,0555 0,0038 

Mármore 1,4385 0,0985 

Pedras (brita, pedra de mão e seixo) 32,9010 2,2520 

Pedras naturais (revestimentos) 17,9630 1,2295 

Pedregulho 278,3705 19,0541 

Silte 0,4495 0,0308 

Total da classe A 1.435,5015 98,2584 

B 

Alumínio 0,0660 0,0045 

Cobre 0,0035 0,0002 

EPS (isopor) 0,0360 0,0025 

Espuma 0,0390 0,0027 

Gesso 1,0840 0,0742 

Madeira 7,7895 0,5332 

Ferro (arame recozido, pregos, etc.) 1,9230 0,1316 

Papel (saco de cimento) 0,0025 0,0002 

Plástico duro 0,2175 0,0149 

Plástico mole 0,2310 0,0158 

PVC 0,1255 0,0086 

Vidro 0,8435 0,0577 

Zinco 0,1675 0,0115 

Total da classe B 12,5285 0,8576 

C 
Fibra 0,0390 0,0027 

Nylon 0,0025 0,0002 

Total da classe C 0,0415 0,0028 

D 

Cimento amianto 0,4380 0,0300 

Embalagem de tinta (lata contaminada com tinta) 0,2305 0,0158 

Embalagem de cola adesiva (bisnaga contaminada com cola) 0,0065 0,0004 

Pincel (contaminada com tinta) 0,0090 0,0006 

Total da classe D 0,6840 0,0468 

Outros Resíduos domiciliar e hospitalar 12,1895 0,8344 

Total da classe outros 12,1895 0,8344 

Total geral das classes 1.460,9450 100,0000 

Fonte: AUTOR (2013) 
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Observa-se ainda na Tabela 16, que o número de componentes presentes na 

amostra do bairro Exposição é maior se comparado aos identificados no bairro 

Centro. No total são sete componentes novos, a exemplo dos componentes concreto 

armado, concreto betuminoso (classe A), papel (classe B), fibra, nylon (classe C), 

embalagem de cola e pincel contaminado com tinta (classe D). 

Em relação à classificação desses resíduos, continua a predominância da classe 

"A", com 98,26%, conforme apresentado na Figura 37.  

 

Figura 37 - Representação gráfica da classificação dos RCC oriundos de pontos de deposições 
irregulares do bairro Exposição 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: AUTOR (2013) 

 

É evidente o potencial reciclável dos RCC gerados nos pontos de deposições do 

bairro Exposição, onde apenas 0,003% correspondem a componentes da classe "C". 

Só nas classes "A" e "B" foram identificados 27 tipos diferentes de componentes, a 

exemplo do granito, classe "A" e do ferro, classe "B", ambos expostos na Figura 38. 

 

Figura 38 - Componentes identificados na amostra do bairro Exposição. Granito (a), ferro (arame 
recozido, pregos, etc.) (b) 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
                                            (a)                                                                    (b)                             

Fonte: AUTOR (2013) 
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Outro componente em quantidade expressiva, presente na amostra do bairro 

Exposição foi a cerâmica esmaltada (Figura 39). 

 

Figura 39 - Cerâmica esmaltada identificada na amostra do bairro Exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2013) 
 

Além destes é importante ressaltar a presença de resíduos hospitalares, 

classificados como "outros" na amostra do bairro Exposição, durante o processo de 

segregação, a exemplo de agulhas de seringas, conforme exposto nas Figuras 40. 

 

Figura 40 - Presença de resíduos domiciliar e hospitalar em amostra do bairro Exposição. Resíduos 
domiciliares e hospitalares (a), agulhas identificadas em meio aos RCC (b) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
                                            (a)                                                                    (b)                             

Fonte: AUTOR (2013) 
 

4.4.3.3 Bairro Pratas 

 

Já na análise dos RCC resultantes de pontos de deposições do bairro Pratas, 

conforme Tabela 17, continuou a predominância dos componentes: areia (38,896%), 
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pedregulho (19,931%) e argamassa (torrões) (17,563%), enquanto o componente 

cerâmica vermelha (bloco cerâmico e telhas) apresentou 7,107%. 

 

Tabela 17 - Classificação e composição física dos RCC oriundos de pontos de deposições irregulares 
do bairro Pratas 

Classe  Componentes 
Peso 
(Kg) 

% 

A 

Areia 580,9270 38,8962 

Argamassa 262,3049 17,5627 

Cerâmica vermelha esmaltada (revestimentos) 71,5095 4,7880 

Cerâmica vermelha não esmaltada (tijolos e telhas) 106,1505 7,1074 

Concreto armado 0,2800 0,0187 

Concreto betuminoso 0,0335 0,0022 

Concreto simples 42,4360 2,8413 

Granito 4,1750 0,2795 

Louça 0,6235 0,0417 

Mármore 1,0745 0,0719 

Pedras (brita, pedra de mão e seixo) 36,8800 2,4693 

Pedras naturais (revestimentos) 0,2925 0,0196 

Pedregulho 297,6770 19,9311 

Silte 1,2655 0,0847 

Total da classe A 1.405,6294 94,1145 

B 

Alumínio 0,0055 0,0004 

Cobre 0,0065 0,0004 

EPS (isopor) 0,0055 0,0004 

Espuma 0,6530 0,0437 

Gesso 57,4995 3,8499 

Madeira 2,6920 0,1802 

Ferro (arame recozido, pregos, etc.) 0,5235 0,0351 

Plástico duro 0,0360 0,0024 

Plástico mole 0,0410 0,0027 

PVC 0,1800 0,0121 

Vidro 20,1400 1,3485 

Zinco 0,2595 0,0174 

Total da classe B 82,0420 5,4932 

C Nylon 0,0020 0,0001 

Total da classe C 0,0020 0,0001 

D 
Cimento amianto 1,9780 0,1324 

Máscara (contaminada com tinta) 0,0070 0,0005 

Total da classe D 1,9850 0,1329 

Outros Resíduos domiciliar 3,8720 0,2593 

Total da classe outros 3,8720 0,2593 

Total geral das classes 1.493,5304 100,0000 

Fonte: AUTOR (2013) 
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Observa-se ainda na Tabela 17, que o componente gesso aparece com valor bem 

mais expressivo que nas demais amostras analisadas.  

Com relação ao potencial reciclável, continua predominando com 94,115% a classe 

"A", conforme apresentado na Figura 41. 

 

Figura 41 - Representação gráfica da classificação dos RCC oriundos de pontos de deposições 
irregulares do bairro Pratas 
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Fonte: AUTOR (2013) 
 

A classe "B" com 5,493%, dentre as amostras analisadas, apresenta maior 

representatividade no bairro Pratas, o que é justificável pela considerável presença 

do componente vidro e gesso na amostra, ambos expostos nas Figuras 42 (a) e (b). 

 

Figura 42 - Componentes identificados na amostra do bairro Pratas. Vidro (a), gesso (b) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (a)                                                                    (b) 

Fonte: AUTOR (2013) 
 

Durante o processo de segregação, verificou-se que boa parte do gesso encontrado 

na amostra do bairro Pratas tem semelhança com restos de processo de fabricação, 

descartado irregularmente por provável empresa fabricante de gesso. 
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Já o componente vidro, diante da grande quantidade encontrada em um único ponto 

de deposição irregular, provavelmente foi descartado por empresa fabricante ou por 

alguma vidraçaria. 

No geral, outros componentes também identificados na amostra do bairro Pratas, 

podem ser visualizados através das Figuras 43 e 44. 

 

Figura 43 - Componentes identificados na amostra do bairro Pratas. Cimento amianto (a), pedra (b) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            (a)                                                                   (b)                             

Fonte: AUTOR (2013) 

 

Na Figura 43 (a), observa-se o componente cimento amianto, com características de 

telhas despedaçadas e na Figura 43 (b), verifica-se variação na granulometria, entre 

os diferentes tipos de pedra, a exemplo de seixo, pedra granítica e calcária. 

Já nas Figuras 44 (a) e (b), observam-se dois tipos de cerâmica bastante comum 

nos RCC. Cerâmica vermelha não esmaltada, tijolos e telhas, e cerâmica esmaltada, 

empregada nos serviços de pavimentações e revestimentos.   

 

Figura 44 - Componentes identificados na amostra do bairro Pratas. Cerâmica vermelha não 
esmaltada (a), Cerâmica esmaltada (b) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            (a)                                                                    (b)                             

Fonte: AUTOR (2013) 
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4.4.3.4 Bairro Cidade Nova 

 

Na última amostra analisada, bairro Cidade Nova, continuou a predominar, conforme 

Tabela 18, os componentes areia (38,917%), pedregulho (29,429%) e argamassa 

(torrões) (17,807%), enquanto o componente cerâmica vermelha (bloco cerâmico e 

telhas) apresentou 5,734%.  

 
Tabela 18 - Classificação e composição física dos RCC oriundos de pontos de deposições irregulares 

do bairro Cidade Nova 

Classe Componentes 
Peso 
(Kg) 

% 

A 

Areia 654,9890 38,9169 

Argamassa 299,7000 17,8070 

Cerâmica vermelha esmaltada (revestimentos) 17,5605 1,0434 

Cerâmica vermelha não esmaltada (tijolos e telhas) 96,5010 5,7337 

Concreto armado 2,1570 0,1282 

Concreto betuminoso 0,8905 0,0529 

Concreto simples 26,3945 1,5683 

Granito 2,5705 0,1527 

Louça 0,1765 0,0105 

Mármore 1,6485 0,0979 

Pedras (brita, pedra de mão e seixo) 68,4370 4,0663 

Pedras naturais (revestimentos) 1,0350 0,0615 

Pedregulho 495,2980 29,4287 

Silte 0,7655 0,0455 

Total da classe A 1.668,1235 99,1135 

B 

Alumínio 0,0265 0,0016 

Cobre 0,0105 0,0006 

EPS (isopor) 0,0275 0,0016 

Espuma 0,0060 0,0004 

Gesso 3,2980 0,1960 

Madeira 2,2035 0,1309 

Ferro (arame recozido, pregos, etc.) 0,4475 0,0266 

Papel (lixa) 0,0245 0,0015 

Plástico duro 0,1190 0,0071 

Plástico mole 0,0890 0,0053 

PVC 0,0615 0,0037 

Vidro 2,3715 0,1409 

Total da classe B 8,6850 0,5160 

C Fibra 0,0150 0,0009 

Total da classe C 0,0150 0,0009 

D 
Cimento amianto 0,7890 0,0469 

Tinta endurecida 0,0845 0,0050 

Total da classe D 0,8735 0,0519 

Outros Resíduos domiciliar 5,3465 0,3177 

Total da classe outros 5,3465 0,3177 

Total geral das classes 1.683,0435 100,0000 

Fonte: AUTOR (2013) 
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Este resultado não foi muito diferente das demais amostras analisadas. Observa-se, 

na Figura 45, que a classe "A" continua predominante.  

 

Figura 45 - Representação gráfica da classificação dos RCC oriundos de pontos de deposições 
irregulares do bairro Cidade Nova 
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Fonte: AUTOR (2013) 
 

Alguns dos componentes com potencialidade de reciclagem identificados na amostra 

do bairro Cidade Nova são expostos nas Figuras 46 a 47. 

 

Figura 46 - Componentes identificados na amostra do bairro Cidade Nova. Concreto simples (a), 
concreto armado (b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            (a)                                                                    (b)                             

Fonte: AUTOR (2013) 
 

Observou-se no momento da separação dos componentes, que a maior parte do 

concreto simples identificado na Figura 46 (a), originou-se a partir das demolições de 

pisos e/ou contrapisos. Já o componente concreto armado, Figura 46 (b), originou-se 

a partir das sobras de vigotas, utilizadas em lajes pré-moldadas. Também utilizados 

neste tipo de laje, identificou-se bastante isopor, conforme Figura 47 (a). 
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Figura 47 - Componentes identificados na amostra do bairro Cidade Nova. EPS (Isopor) (a) e plástico 

mole (b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (a)                                                                  (b) 

Fonte: AUTOR (2013) 

 

Outros componentes como embalagens plásticas de argamassa industrializada, 

Figura 47 (b), concreto betuminoso, Figura 48 (a), e ferro, Figura 48 (b), também 

foram identificados na amostra, em quantidade pouco significativa. 

 

Figura 48 - Componentes identificados na amostra do bairro Cidade Nova. Concreto betuminoso (a) e 
Ferro (b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          (a)                                                                    (b)                             

Fonte: AUTOR (2013) 

 

4.4.3.5 Classificação e Composição Média dos RCC Oriundos de Pontos de 

Deposições Irregulares na Zona Urbana do Município de Lagarto 

 

Conhecida a composição de cada uma das amostras, determinou-se a composição 

e classificação média, a fim de corresponder à representação geral dos 

componentes dos RCC na zona urbana do Município de Lagarto. Observa-se que 

dos 35 componentes presentes nas classes A, B, C e D, 36,70% corresponde a 
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areia, 22,40% a pedregulho, 18,28% a argamassa (torrões), 11,60% a cerâmica 

vermelha (bloco cerâmico e telhas), entre outros, conforme detalhado na Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Classificação e composição média dos RCC oriundos de pontos de deposições 
irregulares na zona urbana do Município de Lagarto - SE 

Classe Componentes 
Peso 
(Kg) 

% 

A 

Areia 553,7084 36,7043 

Argamassa 275,8044 18,2825 

Cerâmica vermelha esmaltada (revestimentos) 37,8408 2,5084 

Cerâmica vermelha não esmaltada (tijolos e telhas) 175,0495 11,6037 

Concreto armado 1,5033 0,0996 

Concreto betuminoso 0,2525 0,0167 

Concreto simples 31,7710 2,1060 

Granito 3,9759 0,2636 

Louça 0,2416 0,0160 

Mármore 1,3644 0,0904 

Pedras (brita, pedra de mão e seixo) 42,9356 2,8461 

Pedras naturais (revestimentos) 4,8910 0,3242 

Pedregulho 337,9811 22,4041 

Silte 1,2305 0,0816 

Total da classe A 1.468,5499 97,3473 

B 

Alumínio 0,0286 0,0019 

Cobre 0,0159 0,0011 

EPS (isopor) 0,0173 0,0011 

Espuma 0,1986 0,0132 

Gesso 15,5956 1,0338 

Madeira 4,4014 0,2918 

Ferro (arame recozido, pregos, etc.) 0,9416 0,0624 

Papel (saco de cimento) 0,0068 0,0004 

Plástico duro 0,1580 0,0105 

Plástico mole 0,3751 0,0249 

PVC 0,1313 0,0087 

Vidro 5,9291 0,3930 

Zinco 0,2991 0,0198 

Total da classe B 28,0984 1,8626 

C 
Fibra 0,0135 0,0009 

Nylon 0,0011 0,0001 

Total da classe C 0,0146 0,0010 

D 

Cimento amianto 1,2024 0,0797 

Embalagem de tinta (lata contaminada com tinta) 1,2041 0,0798 

Embalagem de cola adesiva (bisnaga contaminada com cola) 0,0016 0,0001 

Máscara (contaminada com tinta) 0,0018 0,0001 

Pincel (contaminada com tinta) 0,0023 0,0001 

  Tinta endurecida 0,0211 0,0014 

Total da classe D 2,4333 0,1613 

Outros Resíduos domiciliar e hospitalar 9,4713 0,6278 

Total da classe outros 9,4713 0,6278 

Total geral das classes 1.508,5674 100,0000 

Fonte: AUTOR (2013) 
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Comparando os resultados da Tabela 19 com a realidade de outras localidades, 

conforme Tabela 20, observa-se diferenças entre os resultados, mas no geral, 

verifica-se que os dois grandes grupos mais significativos dos materiais, argamassa 

e cerâmico, estão dentro da realidade de perda dos processos construtivos, 

implementado nos canteiros de obras. 

 

Tabela 20 - Comparação (em %) da composição dos RCC da zona urbana do Município de Lagarto 
com outras localidades 

Componente Localidade 
Lagarto - SE(*)  Aracaju - SE(**) São Carlos - SP(***) São Paulo (***) 

Argamassa 18,28 36 64  24 
Cerâmico 14,11 14,42 29  30 
Concreto 2,23 0,35 4  8 

Matéria Orgânica - - - 1 
Pedra 3,17 2,04  1 -  
Solo 36,78 19,96   - 33 

Diversos 25,43 27,23 2  4 
(**) (DALTRO FILHO et al., 2005) 
(***) (D'ALMEIDA E VILHENA 2000, apud DALTRO FILHO et al., 2005) 

Fonte: (*) AUTOR (2013) 

 

Com relação à classificação média dos componentes, representada na Figura 49, 

observa-se que 99,21% dos componentes presentes nas classes "A" e "B" gerados 

na zona urbana de Lagarto, apresentam potencial para reciclagem e/ou reutilização. 

 

Figura 49 - Representação gráfica da classificação média dos RCC oriundos de pontos de 
deposições irregulares 

97,3473%

1,8626%

0,0010%

0,1613%

0,6278%

CLASSE A

CLASSE B

CLASSE C

CLASSE D

OUTROS

 

Fonte: AUTOR (2013) 
 

Já os demais componentes 0,79% devem receber destinação adequada de acordo 

com as normas técnicas específicas. 
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Por fim, através das Figuras 50 e 51, observam-se componentes como pedregulho, 

areia e silte, ambos obtidos por meio de peneiramento dos restos, ou seja, parte da 

amostra de difícil segregação. 

 

Figura 50 - Componentes identificados a partir do peneiramento: pedregulho (a) e areia (b) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                         (a)                                                                      (b)                             

Fonte: AUTOR (2013) 

 

Observa-se, na Figura 50 (a), que o pedregulho diferencia-se da areia, Figura 50 (b), 

pela granulometria mais graúda. Já o silte (Figura 51), apresenta-se com a menor 

granulometria dentre todos os componentes identificados. No geral, este 

componente aparece em quantidade pouco significativa. 

 

Figura 51 - Silte identificado a partir do peneiramento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: AUTOR (2013) 
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5 PROPOSIÇÃO DO MODELO GERENCIAL 

 

O estudo da situação dos RCC no Município de Lagarto, mais especificamente na 

zona urbana, revela a necessidade da criação e implementação de um instrumento 

de gestão que viabilize a destinação correta das 51,34 toneladas de RCC gerados 

diariamente no Município. Dessa forma, propõe-se a elaboração e implementação 

de um plano gerencial que, embasado nas legislações federais vigentes, a exemplo 

da Lei nº 6.938 (BRASIL, 1981), Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), Resolução nº 307 do 

(CONAMA) (BRASIL, 2002), e subsidiado pelo diagnóstico dos RCC, do Município, 

venha a contribuir para a solução do problema.  

 

5.1 O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE LAGARTO  

 

Embasado na Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 2002), o manual "Manejo e 

Gestão de Resíduos da Construção Civil", (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2005), 

apresenta entre seus anexos, uma proposta de Lei Municipal Estruturadora do 

Sistema de Manejo e Gestão dos RCC, bem como do Decreto Municipal 

regulamentador desta Lei. 

A referida proposta foi analisada considerando a realidade do Município de Lagarto, 

que até então não possui esta Lei aprovada, estando assim, descumprindo as 

legislações federais, mais especificamente a Resolução nº 307 (CONAMA) (BRASIL, 

2002), a qual no seu Artigo 11 estabeleceu prazo em vigor desde janeiro de 2003 de 

12 meses, para que os municípios e o Distrito Federal elaborassem seus Planos 

Integrados de Gerenciamento de RCC (PIGRCC), contemplando os programas 

municipais de gerenciamento de RCC oriundos de geradores de pequenos volumes 

e prazo máximo de 18 meses para sua implementação.  

Cabe lembrar que em 2012, com o propósito de adequar a Resolução nº 307 

(CONAMA) (BRASIL, 2002), ao Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 2012), redigiu a Resolução nº 448 

de 19 de janeiro de 2012 (CONAMA) (BRASIL, 2012), a qual estabeleceu novos 

prazos, já expirados desde janeiro de 2013 para elaboração e implementação do 

Plano Municipal de Gestão de RCC (PMGRCC), antes denominado na Resolução nº 
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307 (CONAMA) (BRASIL, 2002), como Plano Integrado de Gerenciamento de RCC. 

Mesmo com a criação de novos prazos, o Município de Lagarto continua em 

desacordo com as referidas resoluções.  

Contudo, diante do interesse demonstrado por parte do poder público municipal de 

Lagarto em aceitar alternativas que visem à minimização dos problemas oriundos da 

má gestão dos RCC no Município, elaborou-se algumas adequações na proposta do 

Projeto de Lei Municipal e do Decreto, com o propósito de verificar a compatibilidade 

entre a minuta sugerida e as necessidades do Município, no que se refere aos RCC 

e aos resíduos volumosos. 

Nesse sentido, elaborou-se a proposta da Lei Complementar Intitulada - Plano 

Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil no Município de Lagarto-SE, 

conforme Anexo A, que diferencia a forma de atuação dos pequenos geradores e 

dos grandes geradores de RCC e a proposta do Decreto, conforme Anexo B, que 

regulamenta a referida Lei, como uma sugestão à regulamentação do Plano 

Municipal de Gestão dos RCC, pelo Poder Público Municipal.    

O plano prevê a criação de uma rede de pontos de entrega de pequenos volumes de 

RCC e resíduos volumosos, um local para recepção de grandes volumes, serviço de 

disque coleta para pequenos volumes, ações de informação e educação ambiental 

aos munícipes, além de ações de fiscalização e de gestão integrada desenvolvida 

pelo Núcleo Permanente de Gestão a ser criado mediante Decreto do Poder 

Executivo. 

 

5.1.1 Rede de Pontos de Entrega de Pequenos Volumes  

 

De acordo com a proposta do projeto de Lei, baseado na Resolução nº 307 

(CONAMA) (BRASIL, 2002) e suas alterações, a implantação do Programa Municipal 

de Gerenciamento de RCC é de total responsabilidade do Poder Público Municipal. 

O programa consiste na criação de uma rede de serviços destinada a gerenciar os 

RCC e os resíduos volumosos provenientes dos pequenos geradores, além das 

ações de educação ambiental e de serviços "disque coleta". A rede ainda prevê a 

criação de Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV), as quais 

deverão ser implantadas na zona urbana do Município, preferencialmente em área 
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pública com espaço entre 200 e 600m². Ainda deverão ser observadas as seguintes 

características: 

 

 Capacidade de deslocamento dos coletores, na maioria das vezes 

carroceiros, com distância entre 2 e 3 Km de raio; 

 Localização das unidades nos pontos de cota mais baixa da região, evitando 

que os veículos subam ladeiras, carregados de resíduos; 

 Formar cinturões verdes ao redor das URPV's, com o objetivo de reforçar, por 

exemplo, a imagem de qualidade ambiental; 

 Criar desnível, para que as descargas de resíduos pesados sejam feita 

diretamente no interior das caçambas metálicas estacionadas; 

 Garantir espaços para manobra dos veículos, dos geradores e dos veículos 

de carga para remoção dos RCC do local; 

 Colocar placa para a identificação do local e sua finalidade; 

 Instalação de portaria (guarita com sanitário), para a presença contínua de 

funcionário devidamente treinado, para acompanhar, monitorar e controlar as 

entregas e saídas de materiais. 

 

Na zona urbana do Município de Lagarto, foram identificadas algumas áreas 

públicas com localização favorável à definição da rede de recebimento dos 

pequenos volumes, conforme ilustrado na Figura 52, bem como no Apêndice E  

(Mapeamento Fotográfico das Bacias de Captação e Localização das Unidades de 

Recebimento de Pequenos Volumes para o Município de Lagarto).  
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Figura 52 - Localização das Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) 

 

Fonte: PML, adaptado pelo AUTOR (2013) 

 

Diante das características verificadas em cada uma das áreas a serem 

transformadas em URPV's, elaborou-se um layout tipo, conforme Figura 53, o qual 

vai servir de referência à implantação das referidas URPV's. 
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Figura 53 - Sugestão de layout das Unidades de Recebimentos dos Pequenos Volumes 

 

Fonte: AUTOR (2013) 
 

É importante observar, no layout, apresentado na Figura 53, que as URPV's a serem 

implantadas serão compostas de guarita com banheiros, pátio de manobra de 

veículos, baias para recebimento de resíduos leves (podas, moveis, madeira, papel, 

plásticos dentre outros), baias para recebimento de resíduos densos (concreto, 

pedra, torrões de argamassa, solo, dentre outros), baias para coleta seletiva, dentre 

outros. 

No total, na zona urbana de Lagarto, serão implantadas cincos URPV's, as quais 

receberão pequenos volumes limitados a 1m³ por descarga, a fim de não 

sobrecarregar as URPV's. Para as quantidades superiores a 1m³, estas deverão ser 

entregues diretamente na central de recepção de grandes volumes. 

 

5.1.2 Local de Entrega de Grandes Volumes  

 

De maneira geral, a proposta do Projeto de Lei e do Decreto, condiciona aos 

grandes geradores que pretendem executar obras públicas ou privadas no 

Município, a elaboração e implementação do Projeto de Gerenciamento dos RCC, 

que deve ser apresentado a SEMDURB, no ato da solicitação da licença para o 

início das mesmas. 

Nestes Projetos de Gerenciamento de responsabilidade dos grandes geradores, 

devem ser apresentados a caracterização dos resíduos e os procedimentos a serem 

adotados para a sua minimização, bem como para o manejo adequado, a exemplo 
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de triagem, acondicionamento, transporte e destinação final, sendo este último um 

dos maiores desafios presentes atualmente no Município. 

A disponibilidade de áreas adequadas para o recebimento destes resíduos, gerados 

por pequenos e grandes geradores, é uma questão indispensável no processo de 

gestão. Sem estas, não funciona de forma eficiente, o Programa Municipal de 

Gerenciamento nem os Projetos de Gerenciamento. 

Assim, para garantir a funcionalidade do sistema de gestão municipal, propõem-se a 

criação de uma central de recebimento de grandes volumes dotada inicialmente por 

área de triagem e transbordo, aterros para reservação, aterro permanente de RCC, 

além de área para reciclagem dos RCC. 

Neste sentido, algumas áreas públicas no Município foram analisadas, das quais 

apenas uma oferece características adequadas à funcionalidade da central, dentre 

as quais se destacam: 

 

 Proximidade de grandes geradores; 

 Acesso disponibilizado por várias vias de tráfego pouco intenso; 

 Características topográficas propicias à instalações necessárias ao 

funcionamento da central, onde grande parte da área apresenta desnível 

considerável, em relação a cota do acesso principal, o que favorece a criação 

do aterro permanente dos RCC. 

 

Trata-se de área localizada entre os limites dos bairros São José e Jardim Campo 

Novo, conforme ilustrado na Figura 54, bem como no Apêndice F (Mapeamento 

Fotográfico da Localização da Central Pública de Recebimento, Triagem, 

Reciclagem e Aterro dos Grandes Volumes), com aproximadamente 30.000 m², 

onde cerca de 70% apresenta características topográficas desfavoráveis à 

implantação de escolas, conjuntos habitacionais, dentre outros. Assim, atualmente a 

área encontra-se em desuso, sem utilidade para o Município. Com a proposta de 

transformá-la na central de recebimento, triagem, reciclagem e aterro dos grandes 

volumes de RCC, o local será dotado de melhorias, a exemplo de cercamento, 

melhoramento dos acessos, dentre outros. 
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Vale ressaltar que não foi possível a efetivação de um prognóstico capaz de revelar 

as características de utilização da área, a curto, a médio e a longo prazo, visto que a 

inexistência de documentos, como por exemplo, um levantamento planialtimétrico da 

respectiva área em questão o qual possibilitaria conhecer, através das informações,  

a capacidade de armazenamento dos resíduos recebidos de pequenos e grandes 

geradores.  

 

Figura 54 - Localização da Central Pública de Recebimento, Triagem, Reciclagem e Aterro dos 
Grandes Volumes 

 

Fonte: PML, adaptado pelo AUTOR (2013) 
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O projeto destas instalações deve seguir as especificações contidas nas normas 

técnicas brasileiras NBR-15112 (ABNT, 2004d), NBR-15113 (ABNT, 2004e) e NBR-

15114 (ABNT, 2004f). 

Assim, inicialmente propõe-se a implantação desta central através da Prefeitura 

Municipal, a fim de que o Programa Municipal de Gerenciamento e os Projetos de 

Gerenciamento dos RCC venham a funcionar. Posteriormente, poderá ser analisada 

uma possível concessão da operação da central, pela iniciativa privada. 

 

5.2 MODELO DE GESTÃO PARA OS RCC E VOLUMOSOS 

 

Para garantir a viabilidade das redes de recebimento de pequenos e grandes 

volumes, que incluem áreas de triagem, reciclagem e de aterros (Figura 55), é 

fundamental a observância de regras importantes, como: 

 

 O procedimento de licenciamento ambiental destas instalações deve ser 

simplificado; 

 Os coletores devem fazer parte de um cadastro regularmente revisado; 

 Deve existir a proibição de operação de bota-foras. Os resíduos em grandes 

volumes devem ser levados para locais apropriados; 

 Todos os resíduos resultantes da área de triagem devem ter sua destinação 

adequada, definida e obrigatória; 

 Todo funcionário e coletor deve receber treinamento adequado com 

reciclagem periódica. 
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Figura 55 - Fluxograma da proposta de modelo gerencial dos RCC de Lagarto 

 

Fonte: AUTOR (2013) 
 

Observa-se no modelo de gestão, Figura 55, que todo processo de gestão parte de 

duas etapas principais, o Programa Municipal de Gerenciamento e os Projetos de 

Gerenciamento. A partir destas etapas, para que o sistema de gestão funcione é 

necessário o desenvolvimento dos programas de conscientização ambiental, 

fiscalização, dentre outros. 
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5.2.1 Programa de Informação Ambiental 

 

Para a efetiva implantação e funcionamento das URPV's bem como da central de 

recebimento, triagem, transbordo, reciclagem e aterro dos grandes volumes de RCC, 

faz-se necessário a disseminação de um programa de informação ambiental capaz 

de mobilizar os diversos agentes envolvidos na geração ou transporte dos RCC, 

sendo que, cada agente envolvido deve assumir as responsabilidades e se 

comprometer com a manutenção e qualidade de vida ambiental do Município de 

Lagarto. 

Dentre as ações que devem ser desenvolvidas no programa de informação 

ambiental, destacam-se: 

 

 Divulgação sobre a correta deposição de resíduos aos pequenos geradores e 

coletores, informando os locais das URPV's e como fazer o descarte dos 

resíduos nestes locais; 

 Divulgação de informações na administração pública e privada, em locais 

multiplicadores como igrejas, clubes, escolas, associações, lojas, etc.; 

 Divulgação especifica para os grandes geradores e transportadores; 

 Disseminação de informações através de atividades de caráter técnico, a fim 

de incentivar o uso de agregados reciclados na construção civil; 

 Sinalização adequada em locais de deposições irregulares, orientando quanto 

ao local correto para descarte de resíduos. 

 

Como forma de complementação das ações, a SEMDURB em parceria com a 

Secretaria de Educação e Cultura do Município, poderá promover minicursos ligados 

à gestão dos RCC, nas escolas públicas e privadas do Município.  

 

5.2.2 Programa de Fiscalização 

 

Para avaliar a funcionalidade do Plano Municipal de Gestão dos RCC, propõe-se a 

implantação do programa de fiscalização, com o objetivo de garantir a eficácia do 

conjunto de ações implantadas para a gestão dos RCC no Município de Lagarto. 
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Caberá à equipe de fiscalização, verificar a adequação dos agentes coletores e seu 

cadastro junto aos órgãos municipais; fiscalizar a ação dos geradores quanto ao uso 

correto dos equipamentos de coleta; fiscalizar a existência e cumprimento do 

PMGRCC nos empreendimentos de porte maior; coibir a continuidade de operação 

dos antigos bota-foras, bem como o surgimento de outras áreas para deposição dos 

RCC não licenciadas; registrar de forma sistemática as ações de fiscalização e 

controle para uma avaliação periódica da eficácia da fiscalização, no sentido de 

implantar uma melhoria continuada ao processo de fiscalização. 

 

5.2.3 Ações Complementares 

 

Como forma de ampliar a eficiência do sistema de gestão dos RCC no Município, 

ações complementares poderão ser desenvolvidas paralelamente ao funcionamento 

do PMGRCC. Ações como implantação do programa de coleta seletiva de resíduos 

domiciliares recicláveis secos, nas URPV's, conforme sugestão no layout da Figura 

53; implantação de programas de capacitação para operadores das áreas de 

recebimento de pequenos e grandes volumes, carroceiros e outros pequenos 

coletores; definição de um banco de áreas para aterramento, ou seja, cadastrar lotes 

que necessitem de aterro controlado para correção do relevo de forma definitiva e 

adequada, possibilitando a utilização posterior do mesmo a outra atividade urbana. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os impactos provenientes dos resíduos sólidos, bem como o seu manejo de forma 

desordenada pelo homem, é um assunto complexo e que causa polêmica em todo o 

País e, também, no mundo, visto que os riscos socioambientais causados pelos 

resíduos sólidos é um problema que, consequentemente, afeta toda a humanidade. 

Então devido a isso, é de fundamental importância desenvolver ações que objetivem 

a cessão de elementos à população, para que a mesma fique informada acerca 

deste assunto, que por sua vez exige um autodesenvolvimento de conscientização 

ambiental, pois é essencial para iniciar os passos que pretendam demonstrar o 

tamanho e volume da questão que aqui se tratou. Vale frisar, ainda, que medidas 

podem ser estipuladas não só pelo poder público, como também pela iniciativa 

privada e até pelo terceiro setor que abrange o conjunto de entidades da sociedade 

civil com fins públicos e não-lucrativas.  

Partindo dessa premissa, mas com amplitude direcionada à questão do 

gerenciamento dos resíduos sólidos, conclui-se o presente trabalho, o qual foi 

realizado no perímetro urbano do Município de Lagarto, como na maioria dos 

municípios brasileiros, não há uma estrutura de gestão de resíduos de construção 

civil, capaz de minimizar problemas, ambientais, sanitários, econômicos e sociais, 

muitas vezes, ligados ao descarte irregular destes resíduos. 

Ademais, é óbvio que o destino dos RCC é de suma relevância, por corresponder 

um expressivo volume, além de ser responsável por uma fonte de degradação 

ambiental, posto que a exploração dos agregados causa profundo impacto ambiental 

como à sua destinação final, que também causa uma enorme demanda por 

espaços. 

A inexistência de um plano de gerenciamento municipal e a falta de fiscalização por 

parte do poder público fazem com que novos pontos de deposições irregulares 

surjam, uma vez que não existem no Município áreas legalizadas para destinação 

das aproximadamente 51 toneladas de RCC geradas diariamente na zona urbana do 

município. 

A ausência de áreas especificas para o descarte dos RCC ocasiona um dos maiores 

problemas para a administração pública, que é o descarte irregular. É evidente que a 

falta de adoção de políticas voltadas ao adequado gerenciamento dos RCC, nos 
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moldes da Resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

(BRASIL, 2002), gera uma série de fatores negativos relativos aos RCC produzidos 

na zona urbana do Município de Lagarto. 

De acordo com a dada Resolução, torna-se necessário que o município seja 

detentor de um sistema de gestão eficiente, a fim de organizar o processo de 

transporte, recepção e destinação final dos RCC, com ênfase na reciclagem dos 

mesmos, uma vez que estes resíduos produzidos na zona urbana são compostos, 

em quase sua totalidade, de materiais recicláveis e reaproveitáveis, o que permite a 

minimização de sua produção pela adoção de políticas de reciclagem.  

Contudo, a elaboração de uma proposta de modelo gerencial, realizada neste 

trabalho, não busca esgotar o assunto, mas contribuir para a análise dessa 

problemática. Assim seria necessário, por exemplo, uma abrangência maior do 

estudo, saindo da zona urbana do município e chegando aos três maiores povoados 

do município, Colônia Treze, Brasília e Jenipapo.  

Os resultados obtidos na pesquisa visam subsidiar a elaboração do Plano Municipal 

de Gestão dos RCC no Município pelo Poder Público Municipal e ainda servir de 

estímulo para o desenvolvimento de futuros trabalhos. 
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LEI MUNICIPAL Nº ______ DE ____DE _______ DE 20__ 

 

 

 

Institui o Sistema de Gestão Sustentável de 
Resíduos da Construção Civil e Resíduos 
Volumosos e o Plano Municipal de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil de acordo com o 
previsto na Resolução CONAMA nº 307, de 05 de 
julho de 2002, bem como suas alterações, e dá 
outras providências. 

 

 

 

O Prefeito do Município de Lagarto, Estado de Sergipe, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por lei, considerando que todos os munícipes têm direito ao meio 

ambiente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida 

(LOM, art. 91); 

CONSIDERANDO que cabe ao município proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas (LOM, art. 10), como as inúmeras deposições 

irregulares de entulho e outros resíduos; 

CONSIDERANDO que cabe ao município a responsabilidade sobre a gestão dos 

resíduos da construção civil conforme disposto na Resolução CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente) nº 307 de 05/07/2002; 

CONSIDERANDO que cabe ao município disciplinar a coleta, o tratamento e a 

destinação dos resíduos decorrentes da atividade humana, de modo a evitar 

possíveis danos ao meio ambiente e à saúde da população; 

CONSIDERANDO que os resíduos da construção civil e resíduos volumosos 

representam um significativo percentual dos resíduos sólidos produzidos no 

município; 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de redução dos elevados custos municipais 

de limpeza pública e daqueles decorrentes dos danos ao ambiente urbano e à saúde 

pública além do não aproveitamento dos resíduos enquanto matéria prima; 

Faz saber que a Câmara Municipal de Lagarto aprovou e ele sanciona e promulga a 

seguinte Lei: 
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CAPÍTULO I 

DO OBJETO 

 

Art. 1º A gestão dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, no 

âmbito do Município de Lagarto deve obedecer ao disposto nesta Lei.  

 

CAPÍTULO II 

DO OBJETIVO 

 

Art. 2º Os Resíduos da Construção Civil e os Resíduos Volumosos gerados no 

município, nos termos do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, devem ser destinados às áreas indicadas no art. 4º desta Lei, 

visando à triagem, reutilização, reciclagem, reservação ou destinação mais 

adequada, conforme a Resolução CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002 ou 

qualquer outra que venha a sucedê-la. 

§ 1º. Os Resíduos da Construção Civil e os Resíduos Volumosos não podem ser 

dispostos em: 

I - áreas de “bota-fora”; 

II - encostas; 

III - corpos d’água; 

IV - lotes vagos; 

V - passeios, vias e outras áreas públicas; 

VI - áreas não licenciadas; 

VII - áreas protegidas por lei. 

§ 2º. Os Resíduos da Construção Civil, se apresentados na forma de agregados 

reciclados ou na condição de solos não contaminados, podem ser utilizados em 

aterros sanitários com a finalidade de execução de serviços internos ao aterro. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 3º Para efeito do disposto nesta Lei, ficam estabelecidas as seguintes 

definições: 

 



146 

 

 

I - Agregados Reciclados: material granular proveniente do beneficiamento de 

Resíduos da Construção Civil de natureza mineral (concreto, argamassas, produtos 

cerâmicos e outros), designados como classe A, que apresenta características 

técnicas adequadas para aplicação em obras de edificação ou infra-estrutura 

conforme especificações da norma brasileira NBR 15.116/2004 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

II - Área de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil: estabelecimento destinado  

ao recebimento e transformação de Resíduos da Construção Civil designados como 

classe A, já triados, para produção de agregados reciclados conforme 

especificações da norma brasileira NBR 15.114/2004 da ABNT; 

III - Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos (ATT): estabelecimento destinado ao recebimento de Resíduos da 

Construção Civil e Resíduos Volumosos gerados e coletados por agentes públicos 

ou privados, cuja área, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, deve 

ser usada para triagem dos resíduos recebidos, eventual transformação e posterior 

remoção para adequada disposição, conforme especificações da norma brasileira 

NBR 15.112/2004 da ABNT; 

IV - Aterro de Resíduos da Construção Civil: estabelecimento onde são empregadas 

técnicas de disposição de Resíduos da Construção Civil de origem mineral, 

designados como classe A, visando a reservação de materiais de forma segregada 

que possibilite seu uso futuro ou ainda, a disposição destes materiais, com vistas à 

futura utilização da área, empregando princípios de engenharia para confiná-los ao 

menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente 

conforme especificações da norma brasileira NBR 15.113/2004 da ABNT; 

V - Bacia de Captação de Resíduos: parcela da área urbana municipal que ofereça 

condições homogêneas para a disposição correta dos resíduos de construção ou 

Resíduos Volumosos nela gerados, em um único ponto de captação (Ponto de 

Entrega para Pequenos Volumes) e que podem ser disponibilizadas às instituições 

voltadas à coleta seletiva de Resíduos Secos Domiciliares Recicláveis; 

VI - Controle de Transporte de Resíduos (CTR): documento emitido pelo 

transportador de resíduos que fornece informações sobre gerador, origem, 

quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, conforme especificações das 
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normas brasileiras NBR 15.112/2004, NBR 15.113/2004 e NBR 15.114/2004 da 

ABNT; 

VII - Disque Coleta para Pequenos Volumes: sistema de informação operado a partir 

dos Pontos de Entrega para Pequenos Volumes, colocado à disposição dos 

munícipes visando atender à solicitação de coleta de pequenos volumes de 

Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, por meio do acionamento de 

pequenos transportadores privados; 

VIII - Equipamentos de Coleta de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos: dispositivos utilizados para a coleta e posterior transporte de resíduos, 

tais como caçambas metálicas estacionárias, caçambas basculantes instaladas em 

veículos autopropelidos, carrocerias para carga seca e outros, incluídos os 

equipamentos utilizados no transporte do resultado de movimento de terra; 

IX - Geradores de Resíduos da Construção Civil: pessoas físicas ou jurídicas, 

públicas ou privadas, proprietárias ou responsáveis por obra de construção civil ou 

empreendimento com movimento de terra, que produzam Resíduos da Construção 

Civil; 

X - Geradores de Resíduos Volumosos: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas, proprietárias, locatárias ou ocupantes de imóvel em que sejam gerados 

Resíduos Volumosos; 

XI - Grandes Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos: 

aqueles contidos em volumes superiores a 1 (um) metro cúbico; 

XII - Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos: 

aqueles contidos em volumes até 1 (um) metro cúbico; 

XIII - Ponto de Entrega para Pequenos Volumes: equipamento público destinado ao 

recebimento de pequenos volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos, gerados e entregues pelos munícipes, podendo ainda ser coletados e 

entregues por pequenos transportadores diretamente contratados pelos geradores, 

equipamentos esses que, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, 

devem ser usados para a triagem de resíduos recebidos, posterior coleta 

diferenciada e remoção para adequada disposição. Devem atender às 

especificações da norma brasileira NBR 15.112/2004 da ABNT; 

XIV - Receptores de Resíduos da Construção Civil e de Resíduos Volumosos: 

pessoas jurídicas, públicas ou privadas, operadoras de empreendimentos, cuja 

função seja o manejo adequado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 
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Volumosos em pontos de entrega, áreas de triagem, áreas de reciclagem e aterros, 

entre outras; 

XV - Reservação de Resíduos: processo de disposição segregada de resíduos 

triados para reutilização ou reciclagem futura; 

XVI - Resíduos da Construção Civil: 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. Devem ser 

classificados, conforme o disposto na Resolução CONAMA nº 307, e suas 

alterações, nas classes A, B, C e D; 

XVII - Resíduos Secos Domiciliares Recicláveis: resíduos provenientes de 

residências ou de qualquer outra atividade que gere resíduos com características 

domiciliares ou a estes equiparados, constituído principalmente por embalagens e 

que podem ser submetidos a um processo de reaproveitamento; 

XVIII - Resíduos Volumosos: resíduos constituídos basicamente por material 

volumoso não removido pela coleta pública municipal rotineira, como móveis e 

equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, 

resíduos vegetais provenientes da manutenção de áreas verdes públicas ou 

privadas e outros, comumente chamados de bagulhos e não caracterizados como 

resíduos industriais; 

XIX - Transportadores de Resíduos de Construção e Resíduos Volumosos: pessoas 

físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte remunerado dos 

resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação. 

 

CAPÍTULO IV 

DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL 

DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS 

 

Art. 4º Fica instituído o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil cujo objetivo é a facilitação da correta disposição, o disciplinamento 

dos fluxos e dos agentes envolvidos e a destinação adequada dos Resíduos da 

Construção Civil e Resíduos Volumosos gerados no município. 
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§ 1º. O Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil incorpora: 

I - o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, no 

caso de pequenos geradores; 

II - os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, no caso dos 

geradores não compreendidos no inciso I; 

§ 2º. O Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil é corporificado no Sistema 

de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos que 

é constituído por um conjunto integrado de áreas físicas e ações, descritas a seguir: 

I - uma rede de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes de Resíduos da 

Construção Civil e Resíduos Volumosos, implantada em bacias de captação de 

resíduos; 

II - serviço Disque Coleta para Pequenos Volumes, de acesso telefônico a pequenos 

transportadores privados de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos; 

III - uma rede de Áreas para Recepção de Grandes Volumes (Áreas de Transbordo 

e Triagem, Áreas de Reciclagem e Aterros de Resíduos da Construção Civil); 

IV - ações para a informação e educação ambiental dos munícipes, dos 

transportadores de resíduos e das instituições sociais multiplicadoras, definidas em 

programas específicos; 

V - ações para o controle e fiscalização do conjunto de agentes envolvidos, definidas 

em programa específico. 

VI - ação de gestão integrada a ser desenvolvida por Núcleo Permanente de Gestão 

que garanta a unicidade das ações previstas no Plano Integrado de Gerenciamento 

e exerça o papel gestor que é competência do Poder Público Municipal. 

§ 3º. O Poder Público Municipal deve criar procedimentos para licenciar as áreas 

físicas cujo licenciamento esteja sob sua competência. 

 

SEÇÃO I 

DO PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Art. 5º A gestão dos resíduos em pequenos volumes deve ser feita por intermédio do 

Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que tem 

como diretrizes técnicas: 

I - a melhoria da limpeza urbana; 
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II - a possibilitação do exercício das responsabilidades dos pequenos geradores, por 

meio de pontos de captação perenes; 

III - fomentar a redução, a reutilização, a reciclagem e a correta destinação destes 

resíduos. 

Art. 6° Para implementação do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil ficam criados os Pontos de Entrega para Pequenos Volumes, 

sendo definidas: 

I - sua constituição em rede; 

II - sua qualificação como serviço público de coleta; 

III - sua implantação em locais degradados por ações de deposição irregular de 

resíduos, sempre que possível. 

§ 1º. Para a instalação de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes devem ser 

destinadas, pelo Poder Público, áreas livres reservadas ao uso público, 

preferencialmente as já degradadas devido à deposição irregular e sistemática de 

resíduos sólidos, com o objetivo de sua recuperação nos aspectos paisagísticos e 

ambientais. 

§ 2º. É vedada a utilização de áreas verdes que não tenham sofrido a degradação 

referida no parágrafo 1º para a instalação de Pontos de Entrega para Pequenos 

Volumes. 

§ 3º. O número e a localização dos Pontos de Entrega para Pequenos Volumes 

devem ser definidos e readequados por ato do Núcleo Permanente de Gestão, 

previsto no art. 22, para obtenção de soluções eficazes de captação e destinação. 

§ 4º. Os Pontos de Entrega para Pequenos Volumes: 

I - devem receber de munícipes e pequenos transportadores cadastrados, descargas 

de resíduos de construção e Resíduos Volumosos, limitadas ao volume de 1 (um) 

metro cúbico por descarga, para triagem obrigatória, posterior transbordo e 

destinação adequada dos diversos componentes; 

II - podem, sem comprometimento de suas funções originais, ser utilizados de forma 

compartilhada por grupos locais que desenvolvam ações de coleta seletiva de 

resíduos seco domiciliares recicláveis; 

§ 5º. A operação dos Pontos de Entrega para Pequenos Volumes deve incluir o 

Disque Coleta para Pequenos Volumes ao qual os geradores de pequenos volumes 

podem recorrer para a remoção remunerada dos resíduos, realizada pelos pequenos 

transportadores privados sediados nos Pontos de Entrega. 
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Art. 7º É vedado aos Pontos de Entrega para Pequenos Volumes receber a 

descarga de resíduos domiciliares não inertes oriundos do preparo de alimentos, 

resíduos industriais e resíduos dos serviços de saúde. 

Art. 8º As ações de educação ambiental e de controle e fiscalização, necessárias ao 

bom funcionamento da rede de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes, fazem 

parte do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Parágrafo único. Caberá ao Núcleo Permanente de Gestão a coordenação das 

ações previstas no caput, em conformidade com as diretrizes dos Departamentos / 

Secretarias envolvidos. 

 

SEÇÃO II 

DOS PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

 

Art. 9º Os geradores de grandes volumes de resíduos da construção civil, públicos 

ou privados, cujos empreendimentos requeiram a expedição de alvará de aprovação 

e execução de edificação nova, de reforma ou reconstrução, de demolição, de 

muros de arrimos e de movimento de terra, nos termos da legislação municipal, 

devem desenvolver e implementar Projetos de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, em conformidade com as diretrizes da Resolução CONAMA nº 

307, e suas alterações, estabelecendo os procedimentos específicos da obra para o 

manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos. 

§1º. Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil: 

I - devem apresentar a caracterização dos resíduos e os procedimentos a adotar 

para sua minimização e para o manejo correto nas etapas de triagem, 

acondicionamento, transporte e destinação; 

II - em obras com atividades de demolição, devem incluir o compromisso com a 

prévia desmontagem seletiva dos componentes da construção, respeitadas as 

classes estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 307, e suas alterações, visando 

à minimização dos resíduos a serem gerados e a sua correta destinação. 

§2º. Os geradores especificados no caput devem: 

I - especificar nos seus projetos, em conformidade com as diretrizes da legislação 

municipal, os procedimentos que serão adotados para outras categorias de resíduos 
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eventualmente gerados no empreendimento, em locais tais como ambulatórios, 

refeitórios e sanitários; 

II - quando contratantes de serviços de transporte, triagem e destinação de resíduos, 

especificar, em seus Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

os agentes responsáveis por estas etapas, definidos entre os agentes licenciados 

pelo Poder Público; 

III - quando entes públicos, na impossibilidade de cumprimento do disposto no inciso 

II em decorrência de certame licitatório ainda não iniciado, apresentar, junto aos 

Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, termo de compromisso 

de contratação de agente licenciado para a execução dos serviços de transporte, 

triagem e destinação de resíduos, em substituição temporária à sua identificação, 

conforme exigido no artigo 10 desta Lei. 

§ 3º. Os geradores especificados no caput poderão, a seu critério, substituir, em 

qualquer tempo, os agentes responsáveis pelos serviços de transporte, triagem e 

destinação de resíduos, por outros, desde que legalmente licenciados pelo Poder 

Público. 

§ 4º. Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil podem prever 

o deslocamento, recebimento ou envio, de resíduos da construção civil classe A, 

triados, entre empreendimentos licenciados, detentores de Projetos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Art. 10 Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem ser 

implementados pelos construtores responsáveis por obra objeto de licitação pública, 

devendo ser exigida, para a assinatura do contrato, comprovação da regularidade 

dos agentes responsáveis pelas atividades de transporte, triagem e destinação de 

resíduos, definidos entre os devidamente licenciados pelo Poder Público. 

§1º. É de responsabilidade dos executores de obras ou serviços em logradouros 

públicos a manutenção dos locais de trabalho permanentemente limpos e a 

manutenção de registros e comprovantes (CTR) do transporte e destinação corretos 

dos resíduos sob sua responsabilidade. 

§2º. Todos os editais referentes às obras públicas em licitação, bem como os 

documentos que os subsidiem, na forma de contratos, especificações técnicas, 

memoriais descritivos e outros, devem incluir a exigência de implementação dos 

Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e fazer constar as 

normas emanadas desta Lei. 
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Art. 11 O Executivo deve regulamentar os procedimentos de análise dos Projetos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para as obras públicas e privadas. 

§1º. O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de 

empreendimentos e atividades: 

I - não enquadrados na legislação como objeto de licenciamento ambiental, deve ser 

apresentado juntamente com o projeto de construção do empreendimento para 

análise pelo órgão municipal competente. 

II - sujeitos ao licenciamento ambiental, deve ser analisado dentro do processo de 

licenciamento, pelo órgão competente. 

§2º. Por meio de boletins trimestrais, ou em prazo inferior, o órgão municipal 

responsável pela limpeza urbana deve informar os órgãos responsáveis pela análise 

dos Projetos de Gerenciamentos de Resíduos da Construção Civil, sobre os 

transportadores e receptores de resíduos com cadastro ou licença de operação em 

validade. 

§ 3º. A emissão de Habite-se, pelo órgão municipal competente, para os 

empreendimentos dos geradores de resíduos de construção, deve estar 

condicionada à apresentação do documento de Controle de Transporte de Resíduos 

(CTR) e outros documentos de contratação de serviços anunciados no Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, comprovadores da correta 

triagem, transporte e destinação dos resíduos gerados. 

§ 4º. O documento de Controle de Transporte de Resíduos relativos aos 

empreendimentos devem estar disponíveis nos locais da geração dos resíduos para 

fins de fiscalização pelos órgãos competentes. 

Art. 12 Os executores de obra objeto de licitação pública devem comprovar durante 

a execução do contrato, e no seu término, o cumprimento das responsabilidades 

definidas no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Parágrafo único. O não cumprimento da determinação expressa no caput deste 

artigo determina o impedimento dos agentes submetidos a contratos com o Poder 

Público, em conformidade com o art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 
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CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 13 São responsáveis pela gestão dos resíduos: 

I - os Geradores de Resíduos da Construção Civil, pelos resíduos das atividades de 

construção, reforma, reparos e demolições, bem como por aqueles resultantes dos 

serviços preliminares de remoção de vegetação e escavação de solos; 

II - os Geradores de Resíduos Volumosos, pelos resíduos desta natureza originados 

nos imóveis municipais, de propriedade pública ou privada; 

III - os Transportadores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e 

os Receptores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, no 

exercício de suas respectivas atividades. 

 

SEÇÃO I 

DA DISCIPLINA DOS GERADORES 

 

Art. 14 Os Geradores de Resíduos da Construção Civil e Geradores de Resíduos 

Volumosos devem ser fiscalizados e responsabilizados pelo uso incorreto dos 

equipamentos disponibilizados para a captação disciplinada dos resíduos gerados. 

§ 1º. Os pequenos volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos, limitados ao volume de 1 (um) metro cúbico por descarga, podem ser 

destinados à rede de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes, onde os usuários 

devem ser responsáveis pela sua disposição diferenciada. 

§ 2º. Os grandes volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, 

superiores ao volume de 1 (um) metro cúbico por descarga, devem ser destinados à 

rede de Áreas para Recepção de Grandes Volumes, onde devem ser objeto de 

triagem e destinação adequada. 

§ 3º. Os geradores citados no caput: 

I - só podem utilizar caçambas metálicas estacionárias e outros equipamentos de 

coleta destinados a Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos para a 

disposição exclusivamente destes resíduos; 

II - não podem utilizar chapas, placas e outros dispositivos suplementares que 

promovam a elevação da capacidade volumétrica de caçambas metálicas 
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estacionárias, devendo estas serem utilizadas apenas até o seu nível superior 

original. 

§ 4º. Os geradores, obedecido o disposto no art. 15, parágrafo 2º, II e parágrafo 3º, 

II, podem transportar seus próprios resíduos e, quando usuários de serviços de 

transporte, ficam obrigados a utilizar exclusivamente os serviços de remoção de 

transportadores licenciados pelo Poder Público Municipal. 

 

SEÇÃO II 

DA DISCIPLINA DOS TRANSPORTADORES 

 

Art. 15 Os Transportadores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos, reconhecidos como ação privada de coleta regulamentada, submetida 

às diretrizes e à ação gestora do poder público municipal, devem ser cadastrados 

pelo Departamento / Secretaria, conforme regulamentação especifica. 

§ 1º. Os equipamentos para a coleta de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos não podem ser utilizados para o transporte de outros resíduos. 

§ 2º. É vedado aos transportadores: 

I - realizar o transporte dos resíduos quando os dispositivos que os contenham 

estejam com a capacidade volumétrica elevada pela utilização de chapas, placas ou 

outros suplementos; 

II - sujar as vias públicas durante a operação com os equipamentos de coleta de 

resíduos; 

III - fazer o deslocamento de resíduos sem o respectivo documento de Controle de 

Transporte de Resíduos (CTR) quando operarem com caçambas metálicas 

estacionárias ou outros tipos de dispositivos deslocados por veículos automotores; 

IV - estacionar as caçambas na via pública quando estas não estiverem sendo 

utilizadas para a coleta de resíduos. 

§ 3º. Os transportadores ficam obrigados: 

I - a estacionar as caçambas em conformidade com a regulamentação específica; 

II - a utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçambas metálicas 

estacionárias ou outros equipamentos de coleta, durante o transporte dos resíduos; 

III - quando operarem com caçambas metálicas estacionárias ou outros tipos de 

dispositivos deslocados por veículos automotores, a fornecer: 
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a) aos geradores atendidos, comprovantes identificando a correta destinação dada 

aos resíduos coletados; 

b) aos usuários de seus equipamentos, documento simplificado de orientação, com: 

1 - instruções sobre posicionamento da caçamba e volume a ser respeitado; 

2 - tipos de resíduos admissíveis; 

3 - prazo de utilização da caçamba; 

4 - proibição de contratar os serviços de transportadores não cadastrados; 

5 - penalidades previstas em lei e outras instruções que julgue necessárias. 

§ 4º. A presença de transportadores irregulares descompromissados com o Sistema 

de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e a utilização irregular das 

áreas de destinação e equipamentos de coleta devem ser coibidas pelas ações de 

fiscalização. 

 

SEÇÃO III 

DA DISCIPLINA DOS RECEPTORES 

 

Art. 16 Os Receptores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos 

devem promover o manejo dos resíduos em grandes volumes nas Áreas para 

Recepção de Grandes Volumes de resíduos, sendo definidas: 

I - sua constituição em rede; 

II - a necessidade de seu licenciamento pelos órgãos competentes; 

III - a implantação preferencialmente de empreendimentos privados regulamentados, 

operadores da triagem, transbordo, reciclagem, reservação e disposição final, cujas 

atividades visam à destinação adequada dos resíduos em conformidade com as 

diretrizes desta Lei, de sua regulamentação e das normas técnicas brasileiras. 

§ 1º. Fazem parte da rede de Áreas para Recepção de Grandes Volumes: 

I - Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos (ATT); 

II - Áreas de Reciclagem; 

III - Aterros de Resíduos da Construção Civil; 

§ 2°. Os operadores das áreas referidas no parágrafo 1° devem receber, sem 

restrição de volume,resíduos oriundos de geradores ou transportadores de Resíduos 

da Construção Civil e Resíduos Volumosos; 
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§ 3°. Podem compor ainda a rede de Áreas para Recepção de Grandes Volumes 

áreas públicas que devem receber, sem restrição de volume, Resíduos da 

Construção Civil e Resíduos Volumosos oriundos de ações públicas de limpeza. 

§ 4º. Os Resíduos da Construção Civil e os Resíduos Volumosos devem ser 

integralmente triados pelos operadores das áreas citadas no parágrafo 1º e 

parágrafo 3º e devem receber a destinação definida em legislação federal específica, 

priorizando-se sua reutilização ou reciclagem. 

§ 5º. Não são admitidas nas áreas citadas no parágrafo 1º e parágrafo 3º a descarga 

de: 

I - resíduos de transportadores que não tenham sua atuação licenciada pelo Poder 

Público Municipal; 

II - resíduos domiciliares, resíduos industriais e resíduos dos serviços de saúde. 

Art. 17 O Núcleo Permanente de Gestão, previsto no art. 22, visando soluções efi- 

cazes de captação e destinação, deve definir e readequar: 

I - o número e a localização das áreas públicas previstas; 

II - o detalhamento das ações públicas de educação ambiental; 

III - o detalhamento das ações de controle e fiscalização. 

Art. 18 O Poder Público Municipal, por meio do Departamento / Secretaria, deve 

criar procedimento de registro e licenciamento para que proprietários de áreas que 

necessitem de regularização topográfica possam executar Aterro de Resíduos da 

Construção Civil de pequeno porte, obedecidas as normas técnicas brasileiras 

específicas. 

§ 1º. Os Aterros de Resíduos da Construção Civil de pequeno porte: 

I - devem receber resíduos previamente triados, isentos de lixo, materiais velhos e 

quaisquer outros detritos, dispondo-se neles exclusivamente os Resíduos da 

Construção Civil de natureza mineral, designados como classe A pela Resolução 

CONAMA nº 307; 

II - não devem receber resíduos de construção provenientes de outros municípios, 

excetuando-se o caso em que os responsáveis pelo Aterro sejam, 

comprovadamente, os geradores dos resíduos dispostos. 

§ 2º. Toda e qualquer movimentação de terra que configure a alteração do relevo 

local, por corte ou aterro acima de 1 (um) metro de desnível, só pode ser realizada 

mediante a análise e expedição de alvará pelo órgão municipal competente. 
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CAPÍTULO VI 

DA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

Art. 19 Os Resíduos Volumosos captados no Sistema de Gestão Sustentável de 

Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos devem ser triados, aplicando- 

se a eles, sempre que possível, processos de reutilização, desmontagem e 

reciclagem que evitem sua destinação final a aterro sanitário. 

Art. 20 Os Resíduos da Construção Civil devem ser integralmente triados pelos 

geradores ou nas áreas receptoras, segundo a classificação definida pelas 

Resoluções CONAMA nº 307 e suas alterações, em classes A, B, C e D e devem 

receber a destinação prevista nestas resoluções e nas normas técnicas brasileiras. 

Parágrafo único. Os Resíduos da Construção Civil de natureza mineral, designados 

como classe A pela Resolução CONAMA nº 307, devem ser prioritariamente 

reutilizados ou reciclados, salvo se inviáveis estas operações, quando: 

I - devem ser conduzidos a Aterros de Resíduos da Construção Civil licenciados: 

a) para reservação e beneficiamento futuro; 

b) ou para conformação topográfica de áreas com função urbana definida. 

Art. 21 O Poder Executivo Municipal deve regulamentar as condições para o uso 

preferencial dos resíduos referidos no artigo 20, parágrafo único, na forma de 

agregado reciclado: 

I - em obras públicas de infra-estrutura (revestimento primário de vias, camadas de 

pavimento, passeios e muração públicos, artefatos, drenagem urbana e outras); 

II - e em obras públicas de edificações (concreto, argamassas, artefatos e outros). 

§ 1º. As condições para o uso preferencial de agregados reciclados devem ser 

estabelecidas para obras contratadas ou executadas pela administração pública 

direta e indireta, obedecidas as normas técnicas brasileiras específicas. 

§ 2º. Estão dispensadas da exigência imposta no parágrafo 1º: 

I - as obras de caráter emergencial; 

II - as situações em que não ocorra a oferta de agregados reciclados; 

III - as situações em que estes agregados tenham preços superiores aos dos 

agregados naturais. 

§ 3º. Todas as especificações técnicas e editais de licitação para obras públicas 

municipais devem fazer, no corpo dos documentos, menção expressa ao disposto 

neste artigo. 
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CAPÍTULO VII 

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 22 Fica criado o Núcleo Permanente de Gestão, responsável pela coordenação 

das ações integradas previstas no Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil. 

§ 1º. O Núcleo Permanente de Gestão deve: 

I - ser organizado a partir da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e 

Obras Públicas e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Desenvolvimento 

Rural. 

II - ser regulamentado, implantado e ter suas atribuições definidas por decreto do 

executivo municipal. 

III - realizar reuniões periódicas com representantes dos agentes geradores, 

transportadores e receptores de resíduos, visando o compartilhamento de 

informações para a sua gestão adequada. 

Art. 23 Cabe aos órgãos de fiscalização do município, no âmbito da sua 

competência, o cumprimento das normas estabelecidas nesta Lei e aplicação de 

sanções por eventual inobservância. 

Art. 24 No cumprimento da fiscalização, os órgãos competentes do município 

devem: 

I - orientar e inspecionar os geradores, transportadores e receptores de resíduos da 

construção e Resíduos Volumosos quanto às normas desta Lei; 

II - vistoriar os veículos cadastrados para o transporte, os equipamentos 

acondicionadores de resíduos e o material transportado; 

III - expedir notificações, autos de infração, de retenção e de apreensão; 

IV - enviar aos órgãos competentes, os autos que não tenham sido pagos, para fins 

de inscrição na Dívida Ativa. 
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CAPÍTULO VIII 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 25 Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão, praticada a título 

de dolo ou culpa, que viole as disposições estabelecidas nesta Lei e nas normas 

dela decorrentes. 

Art. 26 Por transgressão do disposto nesta Lei e das normas dela decorrentes, 

consideram-se infratores: 

I - o proprietário, o locatário, o síndico ou aquele que estiver, a qualquer título, na 

posse do imóvel; 

II - o representante legal do proprietário do imóvel ou responsável técnico da obra; 

III - o motorista e o proprietário do veículo transportador; 

IV - o dirigente legal da empresa transportadora; 

V - o proprietário, o operador ou responsável técnico da área para recepção de 

resíduos. 

Art. 27 Considera-se reincidência o cometimento de nova infração dentre as 

tipificadas nesta Lei, ou de normas dela decorrentes, dentro do prazo de doze 

meses após a data de aplicação de penalidade por infração anterior. 

Art. 28 No caso de os efeitos da infração terem sido sanados pelo Poder Público, o 

infrator deverá ressarcir os custos incorridos, em dinheiro, ou, a critério da 

autoridade administrativa, em bens e serviços. 

 

SEÇÃO II 

DAS PENALIDADES                   

 

Art. 29 O infrator está sujeito à aplicação das seguintes penalidades: 

I - multa; 

II - suspensão do exercício de atividade por até sessenta dias; 

III - cassação da autorização ou licença para execução de obra; 

IV - interdição do exercício de atividade; 

V - perda de bens. 



161 

 

Art. 30 A pena de multa consiste no pagamento de valor pecuniário definido 

mediante os critérios constantes do Anexo desta Lei, sem prejuízo das demais 

sanções administrativas previstas no art. 29. 

§ 1º. Será aplicada uma multa para cada infração, inclusive quando duas ou mais 

infrações tenham sido cometidas simultânea ou sucessivamente. 

§ 2º. No caso de reincidência, o valor da multa será do dobro do previsto no Anexo 

desta Lei. 

§ 3º. A quitação da multa, pelo infrator, não o exime do cumprimento de outras 

obrigações legais nem o isenta da obrigação de reparar os danos causados ao meio 

ambiente ou a terceiros. 

Art. 31 A suspensão do exercício da atividade por até noventa dias será aplicada 

nas hipóteses de: 

I - obstaculização da ação fiscalizadora; 

II - não pagamento da pena de multa em até 120 (cento e vinte) dias após a sua 

aplicação; 

III - desobediência ao embargo de obra ou resistência à apreensão de equipamentos 

e outros bens. 

§ 1º. A suspensão do exercício de atividade consiste do afastamento provisório do 

desempenho de atividades determinadas. 

§ 2º. A pena de suspensão do exercício de atividade poderá abranger todas as 

atividades que constituam o objeto empresarial do infrator. 

§ 3º. A suspensão do exercício de atividade será aplicada por um mínimo de dez 

dias, com exceção de quando aplicada com fundamento no inciso III do caput, cujo 

prazo mínimo será de trinta dias. 

Art. 32 Se, antes do decurso de um ano da aplicação da penalidade prevista no art. 

31, houver cometimento de infração ao disposto nesta Lei, será aplicada a pena de 

cassação da autorização ou de licença, para execução de obra ou para o exercício 

de atividade; caso não haja autorização ou licença, ou a infração nova envolver obra 

diferente, será aplicada a pena de interdição do exercício de atividade. 

§ 1º. A pena de interdição de atividade perdurará por no mínimo dez anos e incluirá 

a proibição de qualquer das pessoas físicas sócias da empresa infratora 

desempenhar atividade igual ou semelhante, diretamente ou por meio de outra 

empresa. 
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Art. 33 A pena de perda de bens consiste na perda da posse e propriedade de bens 

antes apreendidos e poderá ser aplicada cumulativamente nas hipóteses de: 

I - cassação de autorização ou licença; 

II - interdição de atividades; 

III - desobediência à pena de interdição de atividade. 

 

SEÇÃO III 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 34 A cada infração, ou conjunto de infrações cometidas simultânea ou 

sucessivamente, será emitido Auto de Infração, do qual constará: 

I - a descrição sucinta da infração cometida; 

II - o dispositivo legal ou regulamentar violado; 

III - a indicação de quem é o infrator e as penas a que estará sujeito; 

IV - as medidas preventivas eventualmente adotadas. 

Art. 35 O infrator será notificado mediante a entrega de cópia do Auto de Infração e 

Multa para, querendo, exercer o seu direito de defesa em 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 1º. Considerar-se-á notificado o infrator mediante a assinatura ou rubrica de seu 

representante legal, ou de qualquer preposto seu presente no local da infração. 

§ 2º. No caso de recusa em lançar a assinatura ou rubrica, poderá o agente 

fiscalizador declarar tal recusa e identificar o notificando por meio da menção a seu 

documento de identidade; caso inviável a menção ao documento de identidade, 

deverá descrever o notificado e indicar duas testemunhas idôneas, que comprovem 

que o notificado teve acesso ao teor do Auto de Infração. 

§ 3º. No caso de erro ou equívoco na notificação, este será sanado por meio de 

publicação de extrato do Auto de Infração corrigido na imprensa oficial. 

§ 4º. A notificação com equívoco ou erro será convalidada e considerada perfeita 

com a tempestiva apresentação de defesa pelo notificado. 

Art. 36 Decorrido o prazo de defesa, o Auto de Infração será enviado à autoridade 

superior para confirmá-lo e aplicar as penalidades nele previstas, ou para rejeitá-lo. 

§ 1º. Caso tenham sido juntados documentos ou informações novas ao Auto de 

Infração, o infrator será novamente notificado para apresentar defesa. 

§ 2º. A autoridade superior, caso julgue necessário, poderá realizar instrução, 

inclusive com realização de perícia e oitiva de testemunhas. 
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§ 3º. A autoridade administrativa poderá rejeitar parcialmente o Auto de Infração, 

inclusive reconhecendo infração diversa ou aplicando penalidade mais branda. 

§ 4º. A autoridade administrativa poderá deixar de aplicar penalidade no caso de o 

infrator não ser reincidente e, ainda, em sua defesa demonstrar que tomou 

efetivamente todas as medidas a seu alcance para a correção da infração e o 

cumprimento do disposto nesta Lei. 

§ 5º. Com a decisão prevista no caput cessarão os efeitos de todas as medidas 

preventivas. 

Art. 37 Da decisão administrativa prevista no art. 36 não caberá recurso 

administrativo, podendo, no entanto, ser anulada no caso de ofensa ao direito de 

defesa ou outro vício jurídico grave. 

 

SEÇÃO IV 

DAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Art. 38 Sempre que em face da presença da fiscalização a atividade infracional não 

cessar, ou houver fundado receio de que ela venha a ser retomada, serão adotadas 

as seguintes medidas preventivas: 

I - embargo de obra; 

II - apreensão de bens. 

§ 1º. As medidas preventivas poderão ser adotadas separadamente ou em conjunto. 

§ 2º. As medidas preventivas previstas neste artigo poderão ser adotadas também 

no caso de o infrator não cooperar com a ação fiscalizadora, especialmente 

impedindo o acesso a locais e documentos, inclusive os de identificação de pessoas 

físicas ou jurídicas. 

§ 3º. Os equipamentos apreendidos devem ser recolhidos ao local definido pelo 

órgão municipal competente; os documentos, especialmente contábeis, ficarão na 

guarda da Administração ou em instituição bancária. 

§ 4º. Tendo sido sanada a irregularidade objeto de notificação, o infrator poderá 

requerer a liberação dos equipamentos ou documentos apreendidos desde que 

apurados e recolhidos os valores referentes às custas de apreensão, remoção e 

guarda. 
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CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

 

Lagarto - SE, __ de ______de 20__. 

 

 

 

 

_________________ 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

Tabela anexa à Lei Complementar nº     /20__, de _____ de _________ de 20__. 

Referência Artigo Natureza da Infração Multa 

I Art. 2º, § 1º 
Deposição de resíduos em locais 
proibidos 

[100%] 

II Art. 14, § 3º, I 
Deposição de resíduos proibidos em 
caçambas metálicas estacionárias 

[100%] 

III Art. 14, § 3º, II 
Desrespeito do limite de volume de 
caçamba estacionária por parte dos 
geradores 

[25%] 

IV Art. 14, § 4º 
Uso de transportadores não 
licenciados 

[100%] 

V Art. 15 
Transportar resíduos sem 
cadastramento 

[100%] 

VI Art. 15, § 1º Transporte de resíduos proibidos [100%] 

VII Art. 15, § 2º, I 
Desrespeito do limite de volume de 
caçamba estacionária por parte dos 
transportadores 

[25%] 

VIII Art. 15, § 2º, II 
Despejo de resíduos na via pública 
durante a carga ou transporte 

[50%] 

IX Art. 15, § 2º, III 
Ausência de documento de Controle 
de Transporte de Resíduos (CTR) 

[25%] 

X Art. 15, § 2º, IV 
Estacionamento na via pública de 
caçamba não utilizada para a coleta 
de resíduos 

[50%] 

XI Art. 15, § 3º, I Estacionamento irregular de caçamba [50%] 

XII Art. 15, § 3º, II 
Ausência de dispositivo de cobertura 
de carga 

[50%] 

XIII Art. 15, § 3º, III 
Não fornecer comprovação da correta 
destinação e documento com 
orientação aos usuários 

[50%] 

XIV Art. 15, § 4º 
Uso de equipamentos em situação 
irregular (conservação, identificação) 

[25%] 

XV Art. 16, § 5º, I 
Recepção de resíduos de 
transportadores sem licença 
atualizada 

[100%] 

XVI Art. 16, § 5º, II  
Recepção de resíduos não 
autorizados 

[100%] 

XVII Art. 18, § 1º, I 
Utilização de resíduos não triados em 
aterros 

[50% até 1m³ e 25% a 
cada m³ acrescido] 

XVIII Art. 18, § 1º, II 
Aceitação de resíduos provenientes de 
outros municípios 

[25%] 

XIX Art. 18, § 2º 
Realização de movimento de terra 
sem alvará 

[50%] 

 
[O responsável pela elaboração do projeto de lei deverá definir a base de cálculo e a forma de 
atualização dos valores para as multas a serem aplicadas.] 
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Anexo B (Proposta de Decreto Municipal) 
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PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RESÍDUOS DA 
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DECRETO MUNICIPAL Nº ______ DE ____DE _______ DE 20__ 

 

 

 

Regulamenta a Lei nº _____ de ____ de _______ 
de 20__, que versa sobre o Sistema de Gestão 
Sustentável de Resíduos da Construção Civil e 
Resíduos Volumosos e o Plano Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
no âmbito do município de Lagarto, estado de 
Sergipe. 

 

 

 

O Prefeito do Município de Lagarto, Estado de Sergipe, no uso das suas atribuições 

legais, 

 

CONSIDERANDO a instituição, pela Lei nº ____ de __ de ______ de 20__, do 

Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos e o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

e os termos da Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 307, 

e suas alterações, de 05 de julho de 2002.  

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO 

 

Art. 1º Ficam regulamentados de acordo com as diretrizes constantes deste Decreto: 

I - o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil relativo 

à implantação e à operação da rede de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes; 

II - a rede de Áreas para Recepção de Grandes Volumes; 

III - os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 

IV - o uso e estacionamento de caçambas estacionárias e o transporte de Resíduos 

da Construção Civil e Resíduos Volumosos; 

V - o uso de materiais reciclados em obras e serviços públicos; 

VI - o Núcleo Permanente de Gestão. 
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CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, consideram-se: 

I - Agregados Reciclados: material granular proveniente do beneficiamento de 

Resíduos da Construção Civil de natureza mineral (concreto, argamassas, produtos 

cerâmicos e outros), designados como classe A, que apresenta características 

técnicas adequadas para aplicação em obras de edificação ou infra-estrutura 

conforme especificações da norma brasileira NBR 15.116/2004 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

II - Área de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil: estabelecimento destinado  

ao recebimento e transformação de Resíduos da Construção Civil designados como 

classe A, já triados, para produção de agregados reciclados conforme 

especificações da norma brasileira NBR 15.114/2004 da ABNT; 

III - Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos (ATT): estabelecimento destinado ao recebimento de Resíduos da 

Construção Civil e Resíduos Volumosos gerados e coletados por agentes públicos 

ou privados, cuja área, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, deve 

ser usada para triagem dos resíduos recebidos, eventual transformação e posterior 

remoção para adequada disposição, conforme especificações da norma brasileira 

NBR 15.112/2004 da ABNT; 

IV - Aterro de Resíduos da Construção Civil: estabelecimento onde são empregadas 

técnicas de disposição de Resíduos da Construção Civil de origem mineral, 

designados como classe A, visando a reservação de materiais de forma segregada 

que possibilite seu uso futuro ou ainda, a disposição destes materiais, com vistas à 

futura utilização da área, empregando princípios de engenharia para confiná-los ao 

menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente 

conforme especificações da norma brasileira NBR 15.113/2004 da ABNT; 

V - Bacia de Captação de Resíduos: parcela da área urbana municipal que ofereça 

condições homogêneas para a disposição correta dos resíduos de construção ou 

Resíduos Volumosos nela gerados, em um único ponto de captação (Ponto de 

Entrega para Pequenos Volumes) e que podem ser disponibilizadas às instituições 

voltadas à coleta seletiva de Resíduos Secos Domiciliares Recicláveis; 
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VI - Controle de Transporte de Resíduos (CTR): documento emitido pelo 

transportador de resíduos que fornece informações sobre gerador, origem, 

quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, conforme especificações das 

normas brasileiras NBR 15.112/2004, NBR 15.113/2004 e NBR 15.114/2004 da 

ABNT; 

VII - Disque Coleta para Pequenos Volumes: sistema de informação operado a partir 

dos Pontos de Entrega para Pequenos Volumes, colocado à disposição dos 

munícipes visando atender à solicitação de coleta de pequenos volumes de 

Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, por meio do acionamento de 

pequenos transportadores privados; 

VIII - Equipamentos de Coleta de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos: dispositivos utilizados para a coleta e posterior transporte de resíduos, 

tais como caçambas metálicas estacionárias, caçambas basculantes instaladas em 

veículos autopropelidos, carrocerias para carga seca e outros, incluídos os 

equipamentos utilizados no transporte do resultado de movimento de terra; 

IX - Geradores de Resíduos da Construção Civil: pessoas físicas ou jurídicas, 

públicas ou privadas, proprietárias ou responsáveis por obra de construção civil ou 

empreendimento com movimento de terra, que produzam Resíduos da Construção 

Civil; 

X - Geradores de Resíduos Volumosos: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas, proprietárias, locatárias ou ocupantes de imóvel em que sejam gerados 

Resíduos Volumosos; 

XI - Grandes Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos: 

aqueles contidos em volumes superiores a 1 (um) metro cúbico; 

XII - Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos: 

aqueles contidos em volumes até 1 (um) metro cúbico; 

XIII - Ponto de Entrega para Pequenos Volumes: equipamento público destinado ao 

recebimento de pequenos volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos, gerados e entregues pelos munícipes, podendo ainda ser coletados e 

entregues por pequenos transportadores diretamente contratados pelos geradores, 

equipamentos esses que, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, 

devem ser usados para a triagem de resíduos recebidos, posterior coleta 

diferenciada e remoção para adequada disposição. Devem atender às 

especificações da norma brasileira NBR 15.112/2004 da ABNT; 
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XIV - Receptores de Resíduos da Construção Civil e de Resíduos Volumosos: 

pessoas jurídicas, públicas ou privadas, operadoras de empreendimentos, cuja 

função seja o manejo adequado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos em pontos de entrega, áreas de triagem, áreas de reciclagem e aterros, 

entre outras; 

XV - Reservação de Resíduos: processo de disposição segregada de resíduos 

triados para reutilização ou reciclagem futura; 

XVI - Resíduos da Construção Civil: 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. Devem ser classificados, 

conforme o disposto na Resolução CONAMA nº 307/2002, e suas alterações, nas 

classes A, B, C e D; 

XVII - Resíduos Secos Domiciliares Recicláveis: resíduos provenientes de 

residências ou de qualquer outra atividade que gere resíduos com características 

domiciliares ou a estes equiparados, constituído principalmente por embalagens e 

que podem ser submetidos a um processo de reaproveitamento; 

XVIII - Resíduos Volumosos: resíduos constituídos basicamente por material 

volumoso não removido pela coleta pública municipal rotineira, como móveis e 

equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, 

resíduos vegetais provenientes da manutenção de áreas verdes públicas ou 

privadas e outros, comumente chamados de bagulhos e não caracterizados como 

resíduos industriais; 

XIX - Transportadores de Resíduos de Construção e Resíduos Volumosos: pessoas 

físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte remunerado dos 

resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação. 

 

CAPÍTULO III 

DA REDE DE PONTO S DE ENTREGA PARA PEQUENOS VOLUMES 

 

Art. 3º Os Pontos de Entrega para Pequenos Volumes devem ocupar áreas públicas 

ou viabilizadas pela administração pública. 
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§ 1º. Deve ser dada preferência às áreas já degradadas por descarte irregular de 

entulho. 

§ 2º. Os Pontos de Entrega para Pequenos Volumes devem ser implantados pela 

Administração Municipal, segundo diretrizes estabelecidas pelo Núcleo Permanente 

de Gestão do Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos, de modo a atender a sua sustentabilidade técnica, ambiental 

e econômica e, observada a legislação pertinente ao uso e ocupação do solo. 

Art. 4º A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, ou o 

agente por ele designado, é responsável pela operação adequada dos Pontos de 

Entrega para Pequenos Volumes. 

Art. 5º Os Pontos de Entrega para Pequenos Volumes, sem comprometimento de 

suas funções, podem ser utilizados de forma compartilhada por grupos locais que 

desenvolvam ações de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis, de origem 

domiciliar. 

Art. 6º Para a implantação dos Pontos de Entrega para Pequenos Volumes devem 

ser previstas as seguintes condições: 

I - isolamento da área; 

II - preparação de locais para disposição diferenciada dos resíduos; 

III - identificação do Ponto de Entrega para Pequenos Volumes e dos resíduos que 

podem ser recebidos; 

IV - controle dos resíduos recebidos e dos resíduos retirados. 

Art. 7º O isolamento do Ponto de Entrega para Pequenos Volumes deve dar-se 

mediante instalação de portão, cercamento no perímetro e, sempre que possível, 

implantação de cerca viva. 

Art. 8º Para a disposição diferenciada de resíduos, o equipamento deve contar com 

áreas específicas, fisicamente isoladas, que possibilitem a disposição, em separado, 

de resíduos de características e densidades diversas. 

Art. 9º O Ponto de Entrega para Pequenos Volumes deve ser sinalizado com placa 

de identificação visível, junto à sua entrada, na qual devem constar, também, os 

tipos de resíduos recebíveis e os proibidos. 

Art. 10 A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas deve 

elaborar relatórios mensais, contendo: 

I - quantidade de resíduos recebidos mensalmente em cada um dos Pontos de 

Entrega para Pequenos Volumes; 
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II - quantidade e destino dos diversos tipos de resíduos triados. 

Art. 11 A operação dos Pontos de Entrega para Pequenos Volumes deve obedecer 

às seguintes condições gerais: 

I - a unidade deve receber apenas resíduos da construção civil, resíduos volumosos 

e resíduos domiciliares secos e recicláveis;  

II - os resíduos que forem descarregados devem ser integralmente triados, evitando-

se o acúmulo de material não triado; 

III - os resíduos devem ser triados pela sua origem e características similares e 

acondicionados separadamente em locais adequados; 

IV - o acondicionamento dos materiais descarregados ou armazenados 

temporariamente deve ser efetuado de modo a impedir o acúmulo de água; 

V - a remoção de resíduos do Ponto de Entrega para Pequenos Volumes deve estar 

acompanhada pelo respectivo Controle de Transporte de Resíduos (CTR), emitido 

em 3 (três) vias, de acordo com o modelo constante do Anexo “A1” integrante deste 

Decreto. 

Art. 12 Os resíduos da construção civil de origem mineral removidos dos Pontos de 

Entrega para Pequenos Volumes, designados como classe A pela legislação federal 

específica (concreto, argamassas, produtos cerâmicos e outros), excluídos os 

produtos à base de gesso e amianto, devem ser: 

I - reutilizados; 

II - reciclados na forma de agregados; 

III - ou encaminhados a Aterros de Resíduos da Construção Civil: 

a) para reservação segregada e futura utilização; 

b) ou para constituição de espaços com utilidade urbana definida em projeto próprio. 

Parágrafo único. Os demais tipos de Resíduos da Construção Civil e os Resíduos 

Volumosos devem, obedecidas às normas brasileiras específicas, ser 

encaminhados: 

I - à reutilização; 

II - à reciclagem; 

III - à armazenagem; 

IV - ou a aterros adequados. 
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CAPÍTULO IV 

DA REDE DE ÁREAS PARA RECEPÇÃO DE GRANDES VOLUMES 

 

Art. 13 As áreas para recepção de grandes volumes, quando implantadas e 

operadas por particulares interessados, devem observar a legislação municipal de 

uso e ocupação do solo, bem como a legislação federal e estadual de controle da 

poluição ambiental, quando for exigível, sendo a rede constituída de: 

I - Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos (ATT); 

II - Áreas de Reciclagem; 

III - e Aterros de Resíduos da Construção Civil. 

Art. 14 Os empreendedores interessados na implantação de Área de Transbordo e 

Triagem de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos devem apresentar 

seu projeto de empreendimento a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano 

e Obras Públicas. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Obras 

Públicas deve: 

I - expedir a respectiva licença de funcionamento; 

II - informar concomitantemente o Núcleo Permanente de Gestão a respeito do 

previsto no inciso I. 

Art. 15 As Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos devem obedecer às condições estabelecidas na norma 

brasileira, notadamente no tocante a: 

I - isolamento da área; 

II - identificação das atividades que serão desenvolvidas e da licença de 

funcionamento; 

III - definição de sistemas de proteção ambiental; 

IV - documentação de controle dos resíduos recebidos e dos resíduos retirados, 

conforme o Plano de Controle de Recebimento de Resíduos que deve ser elaborado 

como previsto na NBR 15.112/2004 da ABNT. 

Art. 16 Os resíduos recebidos nas Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da 

Construção Civil e Resíduos Volumosos, conforme o Controle de Transporte de 

Resíduos a que se refere o Anexo “A1” integrante deste Decreto, devem ser 

controlados cumulativamente quanto: 
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I - a procedência; 

II - a quantidade; 

III - as características. 

Parágrafo único. O responsável pela Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da 

Construção Civil e Resíduos Volumosos deve apresentar ao A Secretaria Municipal 

do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, relatórios mensais, contendo: 

I - quantidade mensal e acumulada de resíduos recebidos; 

II - quantidade e destino dos diversos tipos de resíduos triados, com os respectivos 

comprovantes; 

III - relação de transportadores usuários no mês vigente. 

Art. 17 A operação das Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção 

Civil e Resíduos Volumosos deve estar em conformidade com a NBR 15.112/2004 

da ABNT, notadamente em relação às seguintes condições gerais: 

I - a unidade deve receber apenas Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos; 

II - só devem ser aceitas descargas e expedições de veículos com a devida 

cobertura dos resíduos neles acondicionados; 

III - os resíduos descarregados na Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da 

Construção Civil e Resíduos Volumosos devem: 

a) estar acompanhados do respectivo Controle de Transporte de Resíduos, emitido 

pelo transportador, em conformidade com o Anexo “A1” integrante deste Decreto; 

b) ser integralmente triados, evitando-se o acúmulo de material não triado; 

IV - os resíduos devem ser classificados pela sua natureza, sendo: 

a) subclassificados, quando possível; 

b) e acondicionados em locais adequados e diferenciados; 

V - o acondicionamento dos materiais descarregados ou armazenados 

temporariamente deve impedir o acúmulo de água; 

VI - os rejeitos que eventualmente estejam na massa de resíduos recebidos devem 

ter destino adequado; 

VII - a remoção de resíduos da Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da 

Construção Civil e Resíduos Volumosos deve estar acompanhada pelo respectivo 

Controle de Transporte de Resíduos, conforme Anexo “A1”, emitido em 3 (três) vias. 
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Art. 18 Os resíduos da construção civil de origem mineral (concreto, argamassas, 

produtos cerâmicos e outros), designados como classe A pela legislação federal 

específica, excluídos os produtos de amianto, devem ser: 

I - reutilizados; 

II - reciclados na forma de agregados; 

III - ou encaminhados aos Aterros de Resíduos da Construção Civil, para: 

a) reservação segregada e futura utilização; 

b) ou para constituição de espaços com utilidade urbana definida em projeto próprio. 

Parágrafo único. Os demais tipos de Resíduos da Construção Civil devem, 

obedecidas as normas brasileiras específicas, ser encaminhados: 

I - à reutilização; 

II - à reciclagem; 

III - à armazenagem; 

IV - ou a aterros adequados. 

Art. 19 Os Resíduos Volumosos devem ser encaminhados: 

I - à reutilização; 

II - à desmontagem; 

III - à reciclagem; 

IV - ou para área de disposição final adequada. 

Art. 20 A limpeza das vias, em decorrência do tráfego de cargas de resíduos nos 

acessos e no entorno da Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção 

Civil e Resíduos Volumosos, é de responsabilidade do receptor. 

Parágrafo único. A obrigação prevista no caput deve constar do respectivo projeto, 

sujeitando-se o receptor de resíduos, quando em desacordo, às sanções legais 

aplicáveis. 

Art. 21 A transformação dos materiais triados somente pode ser realizada na própria 

Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos se a área possuir licenciamento específico para essa atividade, a critério 

da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. 

Art. 22 Os Resíduos da Construção Civil oriundos de eventos de grande porte 

(grandes demolições e escavações, calamidades e outros), após consulta a 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, podem ser 

encaminhados diretamente para Aterros de Resíduos da Construção Civil para: 

I - triagem; 
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II - reutilização; 

III - reciclagem; 

IV - reservação segregada e futura utilização; 

V - ou para constituição de espaços com utilidade urbana definida em projeto 

próprio. 

Parágrafo único. Solos de escavação podem ser encaminhados diretamente para a 

cobertura de Aterros Sanitários. 

Art. 23 Os responsáveis por Áreas de Reciclagem e por Aterros de Resíduos da 

Construção Civil devem seguir as diretrizes: 

I - definidas nos processos de licenciamento pelos órgãos competentes para: 

a) implantação; 

b) apresentação de projetos; 

c) e operação; 

II - estabelecidas nas normas técnicas brasileiras específicas, notadamente no 

tocante a: 

a) compatibilidade da área com a legislação de uso do solo e com a legislação 

ambiental; 

b) solução adequada dos acessos, isolamento e sinalização; 

c) soluções para proteção de águas subterrâneas e superficiais; 

d) triagem integral dos resíduos recebidos; 

e) estabelecimento dos planos de controle, monitoramento, manutenção e operação 

definidos nas normas técnicas brasileiras; 

f) documentação de controle dos resíduos recebidos, resíduos aceitos e dos 

resíduos retirados, conforme os planos que deverão ser elaborados. 

Art. 24 As Áreas de Transbordo e Triagem Públicas, Áreas de Reciclagem Públicas 

e Aterros de Resíduos da Construção Civil Públicos, destinadas à recepção de 

resíduos da construção civil e resíduos volumosos oriundos de ações públicas de 

limpeza, devem seguir todas as diretrizes definidas neste Decreto. 

Art. 25 O empreendedor é responsável pela operação adequada das Áreas de 

Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, 

Áreas de Reciclagem e Aterros de Resíduos da Construção Civil. 
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CAPÍTULO V 

DOS PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

 

Art. 26 Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem ser: 

I - elaborados e implementados pelos geradores de grandes volumes, definidos no 

Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos do município; 

II - elaborados pelos órgãos municipais responsáveis por projetos, especificações 

técnicas, memoriais descritivos e outros documentos referentes às obras públicas 

municipais e implementados pelos executores de obras públicas municipais, inclusos 

os detentores de contratos decorrentes de quaisquer modalidades de licitação 

pública. 

§ 1º. Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem ter 

como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para sua minimização e 

para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos em 

conformidade com as diretrizes do Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da 

Construção Civil e Resíduos Volumosos. 

§ 2º. O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de 

empreendimentos e atividades públicos e privados: 

I - não enquadrados na legislação como objeto de licenciamento ambiental, deve ser 

apresentado juntamente com o projeto de construção do empreendimento para 

análise pelo órgão municipal competente. 

II - sujeitos ao licenciamento ambiental, deve ser analisado dentro do processo de 

licenciamento, pelo órgão competente. 

§ 3º. A Secretaria Municipal da Administração, responsável pela licitação de obras 

públicas municipais deve incluir as exigências referentes aos Projetos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil nos editais referentes a estas 

obras. 

Art. 27 Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem 

contemplar as seguintes etapas: 

I - caracterização - etapa em que o gerador deve identificar e quantificar os resíduos 

de construção e demolição gerados no empreendimento; 
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II - triagem - deve ser realizada preferencialmente pelo gerador, na origem, ou ser 

realizada nas áreas de destinação licenciadas no Sistema de Gestão Sustentável de 

Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos no município, respeitadas as 

classes de resíduos estabelecidas na legislação específica; 

III - acondicionamento - o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos desde 

a geração até a etapa de transporte, assegurando, em todos os casos em que seja 

possível, as condições de reutilização e de reciclagem; 

IV - transporte - deve ser realizado pelo próprio gerador ou por transportador 

cadastrado pelo Poder Público, respeitadas as etapas anteriores e as normas 

técnicas vigentes para o transporte de resíduos; 

V - destinação: deve ser prevista e realizada em áreas de destinação licenciadas e 

estar documentada nos Controles de Transporte de Resíduos, de acordo com o 

estabelecido no Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos no município. 

§ 1º. Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil com 

atividades de demolição devem incluir a identificação dos componentes da 

construção e sua posterior desmontagem seletiva, visando: 

I - a minimização dos resíduos; 

II - e a potencialização das condições de reutilização e reciclagem de cada uma das 

classes de resíduos segregados. 

§ 2º. Os responsáveis pelos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil devem, quando necessário, apontar os procedimentos a serem tomados para a 

correta destinação de outros resíduos, como os de serviços de saúde e domiciliares, 

provenientes de ambulatórios e refeitórios, obedecidas as normas brasileiras 

específicas. 

§ 3º. Os responsáveis pelos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil podem desenvolvê-lo de acordo com as informações mínimas presentes no 

modelo constante do Anexo “A2” integrante deste Decreto. 

Art. 28 A implementação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil pelos geradores pode ser realizada mediante a contratação de serviços de 

terceiros, desde que discriminadas as responsabilidades das partes. 

§ 1º. A contratação dos serviços de triagem, transporte e destinação deve ser 

formalizada entre as partes, aceitando-se como expressão legal de contrato os 

registros realizados no documento de Controle de Transporte de Resíduos 
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estabelecidos no Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos. 

§ 2º. Todos os executores contratados para a realização das etapas previstas no 

Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem estar licenciados 

junto aos órgãos municipais competentes. 

Art. 29 O órgão municipal responsável pela análise de projetos de obras e o Núcleo 

Permanente de Gestão, previsto no art. 22 da Lei nº ____ de __ de ______ de 20__, 

devem informar aos Geradores de Resíduos da Construção Civil, por meio de lista 

oficial, sobre: 

I - os transportadores com cadastro válido; 

II - as áreas licenciadas para disposição dos resíduos caracterizados no Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Art. 30 A emissão de Habite-se de Conclusão, pelo órgão competente do Poder 

Público Municipal, para os empreendimentos dos geradores de grandes volumes de 

resíduos de construção, está condicionada à apresentação: 

I - do documento de Controle de Transporte de Resíduos (CTR); 

II - e outros documentos de contratação de serviços, comprovadores do correto 

transporte, triagem e destinação dos resíduos gerados. 

Art. 31 Os geradores de resíduos de construção, submetidos a contratos com o 

Poder Público, devem comprovar durante a execução, nas medições, e no término 

da obra, o cumprimento das responsabilidades definidas no Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Parágrafo único. Entre as responsabilidades previstas no caput deve dar-se especial 

atenção àquelas relativas à correta triagem, transporte e destinação dos resíduos 

gerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

CAPÍTULO VI 

DO USO E ESTACIONAMENTO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS 

E O TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

E RESÍDUOS VOLUMOSOS 

SEÇÃO I 

DO LICENCIAMENTO 

 

Art. 32 O estacionamento de caçambas no município de Lagarto, destinadas à 

remoção e transporte de entulhos (resíduos da construção e resíduos volumosos), e 

o transporte destes resíduos por outros tipos de dispositivos em veículos 

automotores devem ser exercidos por empresas licenciadas exclusivamente para 

prestação destes serviços. 

§ 1º. As empresas que realizam as atividades citadas no caput devem se submeter a 

licenciamento condicionado ao cadastramento junto a Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Urbano e Obras Pública. 

§ 2º. O Núcleo Permanente de Gestão, referido no art. 22 da Lei nº ____ de __ de 

______ de 20__ deve ser cientificado pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento 

Urbano e Obras Pública do cadastramento realizado. 

§ 3º. O cadastro deve ter sua validade definida pelo departamento responsável e 

pode ser suspenso ou cassado, conforme a aplicação de penalidades definidas na 

Lei nº ____ de __de ______ de 20__. 

§ 4º. O requerimento para cadastro deve estar instruído com os seguintes 

documentos: 

I - Inscrição junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da 

Fazenda (CNPJ/MF); 

II - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipais (CCM); 

III - Informações relativas aos veículos e às caçambas ou outros dispositivos de 

coleta. 

§ 5º. Estão isentos da apresentação dos documentos citados, obrigando-se apenas 

à apresentação de Carteira de Identidade, os transportadores que operem com 

carroças a tração animal ou pequenos veículos automotores, com capacidade 

limitada a 1 (um) metro cúbico de resíduos. 

§ 6º. A licença para remoção de resíduos de construção e resíduos volumosos deve 

ser renovada anualmente e está condicionada: 
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I - à obediência do prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias após o vencimento da 

licença; 

II - à vistoria dos veículos pelo departamento responsável. 

 

SEÇÃO II 

DA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS COLETADOS 

 

Art. 33 Os locais permitidos para depósito dos resíduos coletados são aqueles 

definidos no Capítulo V, Seção III, art. 16, parágrafo 1º, incisos I, II, III, da Lei nº 

____ de __ de ______ de 20__, constituintes da rede de Áreas para Recepção de 

Grandes Volumes no município, a saber: 

I - Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos (ATT); 

II - Áreas de Reciclagem; 

III - Aterros de Resíduos da Construção Civil. 

§ 1º. Nos locais referidos nos incisos I, II, III do caput, os resíduos devem: 

I - ser objeto de triagem; 

II - ser objeto de transbordo, se necessário; 

III - visar sua reutilização, reciclagem ou reservação segregada; 

IV - seguir as especificações das normas brasileiras NBR 15.112/2004, NBR 

15.113/2004 e NBR 15.114/2004 da ABNT. 

§ 2º. A empresa cadastrada que depositar os resíduos coletados em local 

inapropriado incorre nas penalidades previstas no Capítulo VIII, art. 29, da Lei nº 

____ de __ de ______ de 20__. 

§ 3º. Os transportadores que operem com veículos com capacidade limitada a 1 

(um) metro cúbico de resíduos podem dispô-los nos Pontos de Entrega de 

Pequenos Volumes estabelecidos pela administração municipal, em conformidade 

com o art. 14, parágrafo 1º, da Lei nº ____ de __ de ______ de 20__. 

 

SEÇÃO III 

DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

Art. 34 - As caçambas utilizadas devem obedecer às especificações e requisitos a 

seguir: 
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I - possuir dimensões externas máximas de até 2,65 m (dois metros e sessenta e 

cinco centímetros) de comprimento, por 1,76 m (um metro e setenta e seis 

centímetros) de largura, por 1,39 m (um metro e trinta e nove centímetros) de altura, 

conforme o disposto no Anexo “A3” deste Decreto; 

II - possuir dispositivos refletivos que garantam sua visibilidade em dias chuvosos e 

períodos noturnos, dados informativos para identificação e cor, em conformidade 

com o disposto no Anexo “A3” deste Decreto. 

Art. 35 Os geradores contratantes dos serviços e as empresas cadastradas devem 

obedecer às seguintes diretrizes definidas no Capítulo V, Seção I, art. 14, parágrafo 

3º, incisos I e II e parágrafo 4º; Seção II, art. 15, parágrafo 1º, parágrafo 2º, incisos I 

a IV, parágrafo 3º, incisos I a III e parágrafo 4º, da Lei nº ___ de ___ de _____ de 

20__: 

I - os geradores ficam proibidos: 

a) de utilizar caçambas metálicas estacionárias para a disposição de outros resíduos 

que não exclusivamente resíduos de construção e resíduos volumosos; 

b) de utilizar chapas, placas e outros dispositivos suplementares que promovam a 

elevação da capacidade volumétrica de caçambas metálicas estacionárias, devendo 

estas serem utilizadas apenas até o seu nível superior; 

II - os geradores, quando usuários de serviços de transporte, ficam obrigados a 

utilizar exclusivamente os serviços de remoção de transportadores cadastrados pela 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Obras Pública; 

III - os transportadores ficam proibidos; 

a) de utilizar seus equipamentos para o transporte de outros resíduos que não 

exclusivamente resíduos de construção e resíduos volumosos; 

b) de sujar as vias públicas durante a carga e transporte dos resíduos; 

c) de fazer o deslocamento de resíduos sem o respectivo documento de Controle de 

Transporte de Resíduos a que se refere o Anexo “A” integrante deste Decreto; 

d) de utilizar caçambas estacionárias em más condições de conservação e de retirá-

las e transportálas quando preenchidas além dos limites superior e lateral 

permitidos, particularmente quanto a ferragens e elementos pontiagudos; 

e) de retirar e transportar as caçambas quando preenchidas com resíduos indevidos. 

IV - os transportadores ficam obrigados: 

a) a fornecer, aos geradores atendidos, comprovantes nomeando a correta 

destinação a ser dada aos resíduos coletados; 
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b) a utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçambas metálicas estacionárias 

ou outros equipamentos de coleta, durante a retirada e o transporte dos resíduos; 

c) quando operem com caçambas metálicas estacionárias ou outros tipos de 

dispositivos em veículos automotores, a fornecer documento simplificado de 

orientação aos usuários de seus equipamentos, conforme o disposto no item 5 do 

Anexo “A1” deste Decreto, contendo: 

1 - instruções sobre posicionamento da caçamba e volume a ser respeitado; 

2 - tipos de resíduos admissíveis; 

3 - prazo de utilização da caçamba; 

4 - proibição de contratar transportadores não cadastrados; 

5 - penalidades previstas em lei e outras instruções que julgue necessárias. 

 

SEÇÃO IV 

DO ESTACIONAMENTO DAS CAÇAMBAS 

 

Art. 36 O estacionamento das caçambas deve ser feito prioritariamente no interior do 

imóvel do gerador contratante dos serviços. 

Parágrafo único. Não sendo possível o estabelecido no caput, as empresas 

cadastradas devem obedecer às seguintes diretrizes: 

I - as caçambas devem: 

a) estar estacionadas paralelamente às guias, no sentido de seu comprimento, a no 

mínimo 10 (dez) metros de distância do alinhamento do bordo de qualquer via 

transversal e de pontos de ônibus; 

b) estar afastadas no mínimo 30 (trinta) centímetros e no máximo 50 (cinquenta) 

centímetros das guias ou meio fios, devendo estar afastadas dos hidrantes e bueiros 

ou bocas de lobo no mínimo 2 (dois) metros e não podendo ser posicionadas sobre 

poços de visita; 

II - as caçambas não podem: 

a) impedir o acesso e o correto uso de telefones e outros equipamentos públicos; 

b) trazer risco de acidentes, devendo estar visíveis aos condutores de veículos a 

uma distância mínima de 40 (quarenta) metros, inclusive em vias em curva, planas, 

em aclives ou declives, devendo a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano 

e Obras Pública intimar sua retirada em um prazo de 8 (oito) horas; 
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c) ser estacionadas sobre passeios, salvo quando assegurada a largura mínima de 

1,5 (um e meio) metros para a passagem segura de pedestres e obedecida a 

distância mínima de 0,5 (meio) metro em relação à guia local. 

Art. 37 Fica proibido o estacionamento de caçambas em vias com trânsito intenso, 

assim definidas pelo Departamento de Trânsito. 

§ 1º. Nas vias previstas no caput é permitido o estacionamento por período de até 6 

(seis) horas, desde que: 

I - não avance no período noturno; 

II - esteja devidamente sinalizada com cones balizadores de borracha; 

III - haja autorização especial a ser solicitada com antecedência de 48 (quarenta e 

oito) horas ao Departamento de Trânsito. 

Art. 38 A circulação de caminhões para a colocação ou remoção de caçambas nas 

áreas designadas como de circulação restrita deve dar-se de acordo com a 

regulamentação estabelecida. 

§ 1º. A colocação de caçambas em áreas com estacionamento rotativo 

regulamentado está sujeita ao pagamento de tarifa, conforme disposto em lei 

específica. 

§ 2º. É vedada a reserva de vagas para o posicionamento das caçambas durante o 

horário comercial. 

§ 3º. Na hipótese prevista no caput, as caçambas não podem ficar estacionadas por 

um período superior a 48 (quarenta e oito) horas. 

Art. 39 Além das situações enunciadas nos arts. 36 a 38, fica proibido o 

estacionamento de caçambas para retirada de entulho nos seguintes casos: 

I - nos locais de ocorrência de feiras livres, nos dias do evento, no horário entre 00h 

e 18:00h; 

II - nas áreas de lazer, entre 6:00h e 22:00h; 

III - nos locais onde o estacionamento ou a parada de veículos forem proibidos pelas 

regras gerais de estacionamento e parada estabelecidas pelo Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), instituído pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; 

IV - nos locais onde o estacionamento ou a parada de veículos sofrerem restrições 

ou proibições estabelecidas por sinalização vertical de regulamentação; 

V - nos locais onde existir regulamentação de estacionamentos especiais (táxi, 

caminhões, pontos e terminais de ônibus, farmácias, deficientes físicos e outros); 
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VI - nos locais onde houver faixas de pedestres, linhas de retenção, sinalização 

horizontal de canalização (zebrado ou sargento); 

VII - no interior de qualquer espaço viário delimitado por prismas de concreto ou 

tachões, ou, ainda, sobre pintura zebrada. 

Art. 40 Com exceção do art. 38, parágrafo 3°, o prazo máximo de permanência de 

caçambas nas vias é de 5 (cinco) dias incluindo colocação e retirada, exceto por 

motivo de reposição, intempérie ou de força maior, devidamente justificadas pelo 

transportador à fiscalização. 

Art. 41 As empresas credenciadas ficam expressamente proibidas do uso de vias e 

espaços públicos para guardar caçambas que não estejam sendo usadas para 

coleta dos resíduos. 

 

SEÇÃO V 

DAS RESPONSABILIDADES POR DANOS 

 

Art. 42 Todos e quaisquer danos ao patrimônio público, ao pavimento, ao passeio, à 

sinalização ou a quaisquer equipamentos urbanos que venham a ser causados pela 

colocação, remoção ou permanência das caçambas na via pública, são de exclusiva 

responsabilidade da empresa transportadora, que deve arcar com os respectivos 

custos de substituição, execução e reinstalação. 

Parágrafo único. São também de exclusiva responsabilidade do transportador os 

danos eventualmente causados a terceiros. 

 

CAPÍTULO VII 

DO USO PREFERENCIAL DE AGREGADOS RECICLADOS 

EM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Art. 43 Em conformidade com o estabelecido no Capítulo VI, art. 21, da Lei nº ____ 

de __ de______ de 20__, ficam definidas as condições para o uso preferencial de 

agregados reciclados, ou dos produtos que os contenham, na execução das obras e 

serviços listados a seguir: 

I - Execução de sistemas de drenagem urbana ou suas partes, em substituição aos 

agregados convencionais utilizados a granel em lastros, nivelamentos de fundos de 

vala, drenos ou massas; 
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II - Execução de obras sem função estrutural como muros, passeios, contrapisos, 

enchimentos, alvenarias etc.; 

III - Preparação de concreto sem função estrutural para produção de artefatos como 

blocos de vedação, tijolos, meio-fio (guias), sarjetas, canaletas, briquetes, mourões, 

placas de muro etc.; 

IV - Execução de revestimento primário (cascalhamento) ou camadas de reforço de 

subleito, sub-base e base de pavimentação em estacionamentos e vias públicas, em 

substituição aos agregados convencionais utilizados a granel. 

§ 1º. O uso preferencial destes materiais deve dar-se tanto em obras contratadas 

como em obras executadas pela administração pública direta ou indireta. 

§ 2º. Podem ser dispensadas desta exigência as obras de caráter emergencial ou 

contratadas com dispensa de licitação em períodos de calamidade, observado o 

disposto na legislação vigente, em especial a Lei 8.666/93. 

§ 3º. Há dispensa desta exigência no caso de inexistência de oferta de resíduos 

reciclados por produtor instalado no município ou em raio inferior a 50 quilômetros 

do local da obra. 

§ 4º. As dispensas de que tratam os parágrafos 2º e 3º devem ser atestadas pelo 

dirigente do órgão municipal executante ou contratante e pelo órgão ambiental 

municipal. 

§ 5º. A aquisição de materiais e a execução dos serviços com agregado reciclado 

devem ser feitas com obediência às normas técnicas NBR 15.115/2004 e NBR 

15.116/2004 da ABNT. 

§ 6º. As disposições deste artigo ficam condicionadas à existência de preços 

inferiores para os agregados reciclados, em relação aos agregados naturais, e 

sujeitas aos termos da legislação que rege os contratos e licitações públicas. 

§ 7º. A Secretaria da Administração, responsável pela licitação de obras públicas 

municipais, deve incluir as disposições deste artigo nos editais referentes a tais 

obras. 

Art. 44 Para a execução dos serviços previstos nos incisos I, II, III, IV, do art. 43, 

podem ser utilizados agregados reciclados produzidos em instalações públicas ou 

privadas, sendo obrigatória em ambos os casos, a observância das normas técnicas 

da ABNT referidas no parágrafo 5º do art. 43. 
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CAPÍTULO VIII 

NÚCLEO PERMANENTE DE GESTÃO 

 

Art. 45 Fica instituído o Núcleo Permanente de Gestão, responsável pela 

coordenação das ações previstas no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil estabelecido no Capítulo IV, art. 4º da Lei n° ____ de __ de ______ 

de 20__. 

Parágrafo único. O Núcleo Permanente de Gestão é o responsável: 

I - pela implementação do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil e sua rede de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes voltados 

especificamente à melhoria da limpeza urbana e à possibilitação do exercício das 

responsabilidades dos pequenos geradores; 

II - pelo monitoramento da rede de Áreas para Recepção de Grandes Volumes 

voltadas às responsabilidades dos geradores não compreendidos no inciso I. 

III - pela realização de reuniões periódicas com representantes dos agentes 

geradores, transportadores e receptores, visando o compartilhamento de 

informações para a gestão adequada dos resíduos. 

 

SEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 46 Integram o Núcleo Permanente de Gestão representantes técnicos dos 

seguintes órgãos: 

I. Departamento / Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento, que deve coordená-

lo; 

II. Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas; 

III. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Rural; 

IV. Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Desenvolvimento 

Rural, bem como a Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento, deve prestar 

ao Núcleo Permanente de Gestão todo o apoio administrativo que se fizer 

necessário às suas ações. 
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SEÇÃO II 

DAS AT RIBUIÇÕES GERENCIAIS 

 

Art. 47 São atribuições gerenciais do Núcleo Permanente de Gestão: 

I - Monitorar o funcionamento da rede de pontos de entrega voluntária de pequenos 

volumes e das instalações para o manejo de grandes volumes; 

II - Orientar os geradores quanto aos locais adequados para a disposição de 

pequenos e grandes volumes; 

III - Divulgar a listagem dos transportadores corretamente cadastrados no Sistema 

de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos; 

IV - Informar aos transportadores os locais licenciados para o descarte de resíduos; 

V - Monitorar e controlar locais de descargas irregulares e bota-foras; 

VI - Monitorar e controlar os fluxos de entrada e saída de resíduos nos Pontos de 

Entrega para Pequenos Volumes e nas instalações para o manejo de grandes 

volumes; 

VII - Supervisionar o trabalho dos funcionários responsáveis pelos Pontos de 

Entrega para Pequenos Volumes; 

VIII - Identificar as instituições e entidades locais com potencial multiplicador na 

difusão dos novos procedimentos de gestão e manejo dos resíduos, monitorando as 

parcerias constituídas; 

IX - Orientar e controlar as ações de fiscalização, monitorando os resultados; 

X - Supervisionar, monitorar e controlar o serviço de acesso telefônico a pequenos 

transportadores;  

XI - Operar e monitorar o banco de áreas para aterramento e outras ações como 

programas de apoio a pequenos transportadores e à coleta seletiva de resíduos 

domiciliares secos recicláveis; 

XII - Implantar um Programa de Informação Ambiental específico para os Resíduos 

da Construção Civil e Resíduos Volumosos. 
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CAPÍTULO IX 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 48 O não cumprimento das determinações, expressas nos artigos 26 a 31 deste  

Decreto, por agentes submetidos a contratos com o Poder Público determina a 

aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho 

de 1993. 

Art. 49 Às obras e serviços referenciadas no art. 43 deste Decreto, aplicam-se, no 

que couber, as normas administrativas já em vigor, tanto as referentes ao seu 

andamento como aos profissionais e à fiscalização. 

Art. 50 A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas é 

responsável pela implementação das diretrizes do Capítulo VI do presente Decreto, 

tendo as empresas destinadas à remoção e transporte de entulhos (resíduos da 

construção e resíduos volumosos), com caçambas estacionárias, prazo de 90 

(noventa) dias a contar da data da publicação deste Decreto para a regularização de 

sua situação. 

§ 1º. A não regularização de sua situação no prazo estipulado no caput enseja a 

aplicação das penalidades cabíveis ao caso estabelecidas no art. 51. 

§ 2º. A presente regulamentação não exime o proprietário do veículo ou da 

caçamba, de seguir as demais legislações correlatas, tais como o Código de 

Trânsito Brasileiro, Código de Posturas do Município e outras aplicáveis. 

Art 51 O descumprimento das disposições estabelecidas neste Decreto enseja a 

aplicação das penalidades estabelecidas no Capítulo VIII da Lei nº ____ de __ de 

______ de 20__, sem prejuízo da aplicação da Lei de Crimes Ambientais e outras 

pertinentes. 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 52 As especificações técnicas e editais de licitação para obras públicas 

municipais referentes às atividades aqui previstas devem fazer, no corpo dos 

documentos, menção expressa a este Decreto e às condições e exigências nele 

estabelecidas. 
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Art. 53 As despesas com a execução deste Decreto devem correr por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 54 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

Lagarto, ___ de _________ de 20__. 

 

 

 

 

_________________ 

Prefeito Municipal 
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ANEXO A1 (conforme citado no Art. 11, inciso V, Art. 16 e Art. 17) 

CTR – CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS (NBR 15.112/2004) 

(3 vias: gerador, transportador e destinatário) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR 

Nome ou Razão Social:                                         Telefone: 

Endereço:                                                               Cadastro Municipal: 

Nome do condutor:                                                 Placa do veículo:  

2. IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR 

Nome ou Razão Social:                                          Telefone: 

Endereço:                                                                CPF ou CNPJ: 

2.1 ENDEREÇO DA RETIRADA 

Rua/Av.:                                       Bairro:                 Município: 

3. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA RECEPTORA DE GRANDES VOLUMES 

Nome ou Razão Social:                                Nº da Licença de Funcionamento: 

Endereço:                                                     Telefone: 

4. CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO 

                                                   

 

Volume 
Transportado 
(m³) 

                                   
Concreto/Argamassa/ 
Alvenaria 
 
Volumosos  
(móveis e outros) 
 
Volumosos (podas) 

         

         Solo 
         
         Madeira 
         
 
        Outros 
        (especificar) 
 

5. RESPONSABILIDADES 

Visto do condutor do veículo: _________________________________________ 

Visto do gerador ou responsável pelo serviço: ____________________________ 

Visto e carimbo da Área Receptora de Grandes Volumes: ___________________ 

Data: ____ /____ / _____ Horário: ____ : ____ h 



193 

 

6. ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO (de acordo com a Lei Municipal n° __ de ___ de 

____ e as sanções nela previstas) 

a) o gerador só pode dispor no equipamento de coleta resíduos da construção civil 

e resíduos volumosos (penalidade Ref. II); 

b) o transportador é proibido de coletar e transportar equipamentos com resíduos 

domiciliares, industriais e outros (penalidade Ref. VI); 

c) o gerador só pode dispor resíduos até o limite superior original do equipamento 

(penalidade Ref. III); 

d) o transportador é proibido de deslocar equipamentos com excesso de volume 

(penalidade Ref. VII); 

e) o transportador é obrigado a usar dispositivo de cobertura de carga dos resíduos 

(penalidade Ref. XII); 

f) as caçambas devem ser estacionadas prioritariamente no interior do imóvel; 

g) o posicionamento das caçambas em via pública é responsabilidade do 

transportador – sua posição não pode ser alterada pelo gerador (penalidade Ref. 

XI); 

h) as caçambas estacionárias podem ser utilizadas pelo prazo máximo de 48 

(quarenta e oito horas), em vias especiais; 

i) ao gerador é proibido contratar transportador não cadastrado pela administração 

municipal (penalidade Ref. IV) 

j) o gerador tem o direito de receber do transportador documento de comprovação 

da correta destinação dos resíduos coletados (penalidade Ref. XIII, ao 

transportador). 
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Anexo “A2” a que se refere o Artigo 27 do Decreto nº ______, de __/__/ 20__ 

Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

(informações básicas obrigatórias)  

1. Características básicas da obra (finalidade, prazo de execução, áreas, 

pavimentos e outras descrições) 

 

 

2. Materiais e componentes básicos utilizados em cada etapa (preparo de 

canteiro, fundações, estrutura, vedações, instalações, revestimentos, cobertura etc.) 

 

2.1. Resíduos classe A que serão gerados (descrição e quantidade estimada em 

m3 dos resíduos de concreto, argamassas, alvenaria, produtos cerâmicos, solo e 

outros) 

 

2.2. Resíduos classe B que serão gerados (descrição e quantidade estimada em 

m³ dos resíduos de madeira, plásticos, papéis e papelões, metais, vidros e outros) 

 

2.3. Resíduos classe C que serão gerados (descrição e quantidade estimada em 

m³ dos resíduos de gesso e outros) 

 

2.4. Resíduos classe D que serão gerados (descrição e quantidade estimada em 

m³ dos resíduos de tintas, solventes, óleos, instalações radiológicas ou industriais e 

outros resíduos perigosos) 

 

 

 

3. Iniciativas para minimização dos resíduos (escolha dos materiais, orientação 

da mão de obra e responsáveis, controles a serem adotados etc.) 
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4. Iniciativas para absorção dos resíduos na própria ou em outras obras 

(reutilização dos resíduos de demolição, reutilização nas diversas etapas etc.) 

 

 

5. Iniciativas para acondicionamento diferenciado e transporte adequado (forma de 

organização dos resíduos das quatro classes, dispositivos empregados etc.) 

 

 

6. Descrição do destino a ser dado aos resíduos não absorvidos 

Classe A (transporte 
para área de triagem, 
área de reciclagem, 
aterro para reservação, 
aterro para 
regularização de área 
etc.) 

Classe B (transporte 
para área de triagem, 
área de reciclagem 
específica, aterro 
adequado licenciado 
etc.) 

Classe C (transporte 

para área de triagem, 
área de reciclagem 
específica, aterro 
adequado licenciado 
etc.) 

Classe D (transporte 
para área de triagem, 
área de reciclagem 
específica, aterro 
adequado licenciado 
etc.) 

 

7. Descrição do destino a ser dado a outros tipos de resíduos (eventuais resíduos 

de ambulatórios, refeitórios etc.) 

 

8. Indicação dos agentes licenciados responsáveis pelo fluxo posterior dos 

resíduos (os agentes podem ser substituídos, a critério do gerador, por outros, 

legalmente licenciados) 

8.1. Identificação do transportador 

Nome: ______________________________ 

Cadastro: ____________________________ 

End.: _______________________________ 

Tel.: ________________________________ 

8.2. Identificação da área receptora dos resíduos 

Nome: _________________________________ 

Licença: ________________________________ 

End.: __________________________________ 

Tel.: ___________________________________ 

8.1. Identificação do transportador 

Nome: ______________________________ 

Cadastro: ____________________________ 

End.: _______________________________ 

Tel.: ________________________________ 

8.2. Identificação da área receptora dos resíduos 

Nome: _________________________________ 

Licença: ________________________________ 

End.: __________________________________ 

Tel.: ___________________________________ 

Preencher quantos campos sejam necessários 



196 

 

9. Caracterização dos responsáveis 

9.1. Identificação do gerador 

Nome: _______________________________ 

CPF/CNPJ: ___________________________ 

End.:________________________________ 

Tel.: _________________________________ 

Assinatura:................... (Local)............... 

(Data)...../...../..... 

9.2. Identificação do responsável técnico da obra 

Nome: ____________________________________ 

CREA: ____________________________________ 

End.: _____________________________________ 

Tel.: ______________________________________ 

Assinatura:..................... (Local)............. 

(Data)...../...../..... 

Podem ser incluídas, além destas, outras informações julgadas necessárias pelos geradores. 
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ANEXO A3 (conforme o Art. 35 do Decreto nº _____, de __/__/ 20__) 

CAÇAMBA DE ENTULHO 

Modelo de pintura 

Cor: a definir 

 

 

 


