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RESUMO

A construção civil é uma das atividades humanas mais impactantes do ponto de
vista ambiental. Produz significativas alterações no meio ambiente ao longo de toda
sua cadeia produtiva, sendo que na sua cadeia principal ou de processos ocorre a
geração de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), o que contribui
efetivamente para o agravamento das questões relacionadas ao saneamento
ambiental. Além de ser gerado em grande volume, o RCD, geralmente, não recebe
destinação adequada. Concomitantemente existe uma carência de políticas e planos
municipais de gerenciamento para este resíduo. Em 02 de Janeiro de 2003 entrou
em vigor a Resolução CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
Esperava-se que o setor privado e, principalmente, o público, tomassem as
providências necessárias para cumprir a referida resolução, porém muito pouco ou
quase nada foi realizado por parte dos atores sociais envolvidos na questão e dos
municípios brasileiros. Na maioria deles prevalece a Gestão Corretiva, sendo que
esse resíduo necessita de gerenciamento próprio. Diante deste quadro, buscou-se
identificar experiências municipais, em conformidade com a legislação e normas
referentes ao RCD, que pudessem nortear possíveis soluções. Assim, foram
realizados dois Estudos de Casos Observacionais, cujo foco deteve-se na Gestão
Diferenciada do RCD nas cidades de Belo Horizonte, considerada a experiência
mais importante em Gestão Diferenciada do RCD no Brasil, e São José do Rio Preto
que, seguindo os passos de Belo Horizonte, em pouco tempo tornou-se também um
modelo e uma referência. A presente pesquisa é uma contribuição para fornecer
subsídios para a elaboração de políticas públicas e planos correlatos para a
implantação da Gestão Diferenciada do RCD nos municípios brasileiros.

Palavras-chave: Resíduos de construção e demolição. Plano de gerenciamento de
resíduos. Políticas públicas.

ABSTRACT

The civil construction is one of the human activities that cause more impacts to the
environment. It produces significant alterations in the environment along all its
productive chain, especially in its principal chain where occurs the generation of
construction and demolition waste, which contributes effectively to the aggravation of
the questions related to the environment. The construction and demolition waste is
produced in a great volume and generally does not receive appropriate destination.
At the same time there is a lack of municipal policies and management plans for this
kind of waste. In January 02nd 2003 came into force the CONAMA Resolution
number 307 of July 5th 2002 that establishes directives, criteria and proceedings for
the construction and demolition waste management. It was waited that the private
sector, and mainly the public one, would take the necessary measurements to carry
out the mentioned resolution, however very little or hardly anything was carried out by
the social actors involved in the question and by the Brazilian cities. In most of them
the corrective management prevails, and this kind of waste needs its own
management. Due to this situation, it was tried to identify municipal experiences, in
accordance with the legislation and standards referring to the construction and
demolition waste, which could show possible solutions. There were carried out two
case studies, whose focus was detained to a different management of construction
and demolition waste in the cities of Belo Horizonte, the most important experience in
Brazil, and São José do Rio Preto, which, in a short time, following the steps of Belo
Horizonte, became also a model and a reference. The present research is a
contribution to supply subsidies for the preparation of public policies and plans
related to the introduction of a different management of construction and demolition
waste in the Brazilian cities.

Key words: Construction and demolition waste. Waste management plan. Public
policies.
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EPÍGRAFE

A

diminuição

desenvolvidos

da

miséria

permitiria

mental

rapidamente,

dos
em

nossa era científica, resolver o problema da
miséria material dos subdesenvolvidos. Mas é
justamente desse subdesenvolvimento mental
que não conseguimos sair, é dele que não
temos consciência.
Edgar Morin

INTRODUÇÃO

Dentre os maiores problemas enfrentados pelas cidades brasileiras,
destacam-se aqueles relacionados à gestão do Resíduo Sólido Urbano (RSU),
denominação técnica adotada neste trabalho para designar lixo urbano. Impedir sua
geração, considerando os atuais padrões de produção e consumo do modelo
capitalista, é impossível, uma vez que “[...] do processo produtivo resulta sempre a
geração de resíduos, de duas formas distintas: em um primeiro momento, como
conseqüência do próprio ato de produzir; posteriormente, após a cessação da vida
útil dos produtos” (CALDERONI, 2003, p. 25).
Existem sérios problemas na coleta do RSU e é precário o tratamento que
lhe é conferido no seu destino final. Situações agravadas, considerando que as
preocupações com a redução do mesmo na sua geração, são mínimas. A
segregação de materiais na fonte geradora para reuso e/ou reciclagem ainda é
insignificante, ficando para uma grande massa de catadores, sobretudo nos grandes
centros urbanos, a tarefa árdua e mal remunerada de recolher materiais destinados
à reciclagem. Associado ao problema ambiental, encontra-se um problema social,
ambos aguardando solução.
O RSU é depositado, em sua maioria, de forma inadequada. Grande parte
dos sistemas de limpeza urbana apresenta-se sem as mínimas condições de operar
adequadamente por falta de recursos de toda ordem, além das restrições gerenciais
das prefeituras que, freqüentemente, não contam com profissionais especializados
para planejar, dimensionar e operar o setor com maior racionalidade técnica e
econômica. Contribui, para piorar a situação, a falta de sensibilidade por parte da
população

quanto

à

importância

dos

serviços

de

limpeza

urbana

e

o

desconhecimento da legislação ambiental.
Os RSUs, segundo sua origem, são classificados em: domiciliar, comercial,
público, serviços de saúde e hospitalar, portos, aeroportos, terminais rodoviários e
ferroviários,

industrial,

agrícola

e

entulho.

A

Figura

0.01

apresenta

esquematicamente a classificação dos RSUs, segundo o Compromisso Empresarial
para Reciclagem (CEMPRE) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo (IPT), citados por D’Almeida e Vilhena (2000, p. 29-30).
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O objeto de análise deste trabalho é o entulho, ou seja, o Resíduo de
Construção e Demolição (RCD), denominação técnica adotada neste trabalho.

DOMICILIAR

COMERCIAL

PÚBLICO

SERVIÇO DE SAÚDE E HOSPITALAR

RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS
(RSU)

PORTOS, AEROPORTOS,
TERMINAIS RODOVIÁRIO E
FERROVIÁRIO

INDUSTRIAL

AGRÍCOLA

RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E
DEMOLIÇÃO (RCD)

Figura 0.01: Classificação dos RSUs segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem
(CEMPRE) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT).

Fonte: Adaptado de D’Almeida e Vilhena (2000, p. 29-30).
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Os impactos negativos causados pelo volume e pela deposição irregular
fazem do RCD um dos problemas ambientais mais graves enfrentados pelos
municípios brasileiros. Acarreta perda de recursos para o responsável por sua
geração e para o setor público. Nas deposições irregulares, a municipalidade acaba
arcando com os custos de remoção do RCD. Mesmo quando a disposição final é
feita de forma regular, em aterros públicos, o setor público assume os custos de
gerenciamento e operação das áreas de destinação.
Em 02 de Janeiro de 2003 entrou em vigor a Resolução CONAMA 307 de 5
de julho de 2002 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
dos resíduos da construção civil. Esperava-se que o setor privado e, principalmente,
o público, tomassem as providências necessárias para cumprir a referida resolução,
uma vez que dispunham de um prazo de um ano para se adaptarem.
Desde a entrada em vigor da resolução, fato é que muito pouco ou quase
nada foi realizado por parte dos municípios brasileiros e dos atores sociais
envolvidos na questão. Mais que isso, conflitos de interesses foram deflagrados,
impedindo que o problema alcançasse a solução esperada.
A responsabilidade civil por danos ambientais tem sido cobrada tanto do
setor público quanto do privado, pressionando os atores a encontrar soluções que,
se não resolvem o problema, ao menos o equacionam visando uma solução melhor.
Diante deste quadro, pergunta-se: como os municípios brasileiros podem
solucionar as questões relativas aos Resíduos de Construção e Demolição (RCD)?
Qualquer resposta que se apresente, deve atender à legislação e também
proporcionar a redução de custos gerenciais e operacionais, a satisfação da
população e o respeito ao meio ambiente. Ao mesmo tempo, é importante que ela
seja um instrumento na obtenção de financiamentos, uma vez que instituições
financeiras internacionais e nacionais, entre elas a Caixa Econômica Federal (CEF)
e o Banco do Brasil, têm feito tais exigências, tanto para o setor privado quanto para
o público, havendo uma tendência na continuidade destas exigências, em
observância à legislação ambiental brasileira.
A necessidade de mitigação dos impactos do RCD e do desenvolvimento de
instrumentos para uma gestão diferenciada, aplicável tanto no âmbito do setor
público quanto do setor privado, tornam o tema deste estudo relevante.
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A presente pesquisa, por conseguinte, é uma contribuição para responder à
interrogação proposta, apresentar possíveis soluções e justifica-se principalmente
por três aspectos:
• Necessidade: as atividades exercidas pelo setor da construção civil, nos
canteiros de obras e fora deles, pelos seus parceiros e fornecedores,
interferem significativamente no meio ambiente. Essas interferências
geram impactos ambientais negativos significativos que, por sua vez, dão
origem a passivos ambientais cujo custo é externalizado, normalmente,
para a sociedade em geral e para o setor público. Paralelamente, a
legislação e a comunidade exercem pressões na forma de cobranças,
sejam elas pecuniárias ou denegrindo a imagem das organizações;
• Interesse:

é

provável

que

o

setor

privado

se

interesse

por

empreendimentos que envolvam o RCD e que as construtoras busquem
implantar Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) estimuladas por fatores
tais como: movimentação e desenvolvimento do setor da construção civil,
a busca por diferencial competitivo, a constatação de resultados
favoráveis obtidos com a implantação do sistema e a necessidade de
adequação às exigências legais e de mercado. Para que as empresas
construtoras implementem os Sistemas de Gestão Ambiental e o setor
privado aplique recursos em empreendimentos dessa natureza, é preciso
que o setor público estabeleça marcos regulatórios e defina questões
legais, tributárias e institucionais. Por outro lado, nada impede que o setor
público atue também como empreendedor e operador das atividades
relacionadas ao RCD, desde que se organize e disponha de recursos
humanos e financeiros;
• Aplicabilidade: existem alternativas e tecnologias disponíveis para
minimizar e até mesmo para evitar os impactos negativos decorrentes da
geração e disposição final de RCD. São as chamadas Tecnologias
Ambientalmente Sustentáveis (TAS). Além disso, as pesquisas continuam
no sentido de obter cada vez mais eficiência e melhoria contínua nos
processos produtivos e encontrar novas alternativas de utilização do
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RCD. Ao mesmo tempo, existem experiências bem sucedidas que
demonstraram a viabilidade econômica da Gestão Diferenciada do RCD
em alguns municípios brasileiros.
Como hipótese primeira deste trabalho estabeleceu-se que, para solucionar
as questões relativas ao RCD, os municípios brasileiros deveriam adotar uma gestão
diferenciada para esse resíduo, orientada por uma Política Municipal de
Saneamento Ambiental, por seus planos correlatos e pelo respectivo Plano
Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil.
Para verificá-la, realizou-se um Estudo Exploratório para selecionar, apontar
e investigar experiências municipais brasileiras, em planejamento e gestão ambiental
do RCD, realizadas pelo setor público e/ou privado e que poderiam servir de
exemplo para as demais cidades.
Durante o Estudo Exploratório, foi feita uma revisão bibliográfica utilizandose as fontes acadêmicas tradicionais (livros, relatórios, papers, artigos, monografias,
dissertações e teses) e os documentos eletrônicos disponíveis na Internet. A seleção
da bibliografia foi orientada e direcionada pelos temas contidos na primeira parte
deste trabalho. Por meio da revisão bibliográfica foi possível coletar dados na forma
de fichamento, para posterior análise do conjunto de informações levantadas e
formação do referencial teórico.
No referencial teórico reuniram-se elementos que permitiram a continuidade
do trabalho, por meio de dois Estudos de Casos Observacionais, onde o foco foi a
análise da Gestão Diferenciada do RCD, nas cidades de Belo Horizonte (Estado de
Minas Gerais) e São José do Rio Preto (Estado de São Paulo).
Nas reuniões com os técnicos e demais responsáveis pela gestão do RCD,
nessas cidades, foi empregado o método “ad hoc”. Durante as pesquisas de campo
as cenas julgadas significativas foram documentadas por filmagem e fotografias.
Valeu-se também da experiência acumulada pela pesquisadora, no que se refere às
atividades do setor da construção civil, para a observação e registro de ocorrências.
As pesquisas de campo possibilitaram o contato com a realidade e
permitiram confrontar a teoria registrada nas fontes bibliográficas com a prática de
trabalho nas referidas cidades e, assim, verificar a hipótese inicial, tecendo as
considerações a respeito de todo o estudo.
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O trabalho constitui-se basicamente de uma introdução, três capítulos, as
considerações finais e as referências bibliográficas. Na Introdução são apresentados
o problema da pesquisa, a justificativa, o objetivo, a hipótese inicial e a metodologia
utilizada para a elaboração da dissertação. No Capítulo 1 está contido o referencial
teórico, resultado das pesquisas e leituras realizadas sobre o tema Desenvolvimento
e Sustentabilidade. O Capítulo 2 contém o estudo referente ao RCD. No Capítulo 3
estão descritos os estudos de caso das duas cidades onde foram identificadas
experiências interessantes e bem sucedidas em relação ao gerenciamento do RCD.
O primeiro estudo refere-se a Belo Horizonte e o segundo, a São José do Rio Preto.
Fecham o trabalho as Considerações Finais e as Referências Bibliográficas.
A Figura 0.02 resume as etapas da metodologia de pesquisa e execução do
trabalho.
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9 – REDAÇÃO FINAL, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO E
ENTREGA DO TRABALHO

8 – CONSIDERAÇÕES
FINAIS

7 – VERIFICAÇÃO E ANÁLISE
DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS
NOS ESTUDOS DE CASO E
CONFRONTAÇÃO COM A
HIPÓTESE INICIAL
6 – REALIZAÇÃO DO
SEGUNDO ESTUDO DE CASO
OBSERVACIONAL EM BELO
HORIZONTE
5 – REALIZAÇÃO DO
PRIMEIRO ESTUDO DE CASO
OBSERVACIONAL EM SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
4 – FORMAÇÃO DO
REFERENCIAL TEÓRICO

3 – ANÁLISE DO CONJUNTO
DE INFORMAÇÕES
LEVANTADAS NO ITEM
ANTERIOR
2 – LEVANTAMENTO DA
BIBLIOGRAFIA, DA
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E
DAS NORMAS TÉCNICAS
RELACIONADAS AO RCD,
POR MEIO DE ESTUDOS
EXPLORATÓRIOS

1 – FORMULAÇÃO DA
HIPÓTESE INICIAL

Figura 0.02: Etapas da metodologia de pesquisa e execução do trabalho.
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CAPÍTULO 1: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
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1.1

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUAS DIMENSÕES

A preocupação com os temas ambientais não é recente e tem sido expressa
em diferentes fóruns de discussão ao longo do tempo. Entretanto, na década de
1970 começou-se a discutir um modelo de desenvolvimento que harmonizasse as
relações econômicas com o bem-estar das sociedades e a gestão racional e
responsável dos recursos naturais.
Em 1973 surge o conceito de Ecodesenvolvimento, utilizado pela primeira
vez pelo canadense Maurice Strong, para caracterizar uma concepção alternativa de
política de desenvolvimento. Mas, foi Ignacy Sachs quem se apropriou do termo e o
desenvolveu,

criando

um

quadro

de

estratégias

ao

Ecodesenvolvimento

(RAMPAZZO, 2002, P. 177).
Sachs (1986) parte da premissa de que o Ecodesenvolvimento baseia-se em
um tripé: prudência ecológica, justiça social e eficiência econômica. Prudência
ecológica significa usar com parcimônia os recursos naturais, garantindo a
permanência das atividades econômicas e a qualidade de vida. A justiça social
representa a igualdade de oportunidades para todos. A eficiência econômica
representa a capacidade de produzir mais e melhor, com economia de recursos,
capital e trabalho, de maneira que sustente as duas condições anteriores.
Sachs (1994, p. 52) defende a idéia de que qualquer planificação do
desenvolvimento deve considerar simultaneamente cinco aspectos de viabilidade:
social, econômica, ecológica, espacial e cultural.
Nas palavras do autor (2004, p. 368):
O desenvolvimento é pluridimensional, plurisciplinar [sic], subordinado ao duplo
imperativo ético de solidariedade sincrônica com a geração presente e de
solidariedade diacrônica com as gerações futuras. Portanto, requer um paradigma
oposto ao excludente e concentrador que conhecemos no passado, o essencial é
criar um desenvolvimento includente e, ao mesmo tempo, superar os modos
predatórios de utilização da natureza. Não se trata de não usar a natureza. Não se
trata tampouco de propor o não-desenvolvimento em nome do ambientalismo.
Trata-se de definir o bom uso da natureza.

Em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), presidida por Gro Harlem
Brundtland e Mansour Khalid, publicou um relatório intitulado “Nosso futuro comum”,
segundo o qual, Desenvolvimento Sustentável é aquele que “satisfaz as
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necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações
satisfazerem suas próprias necessidades" (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988).
O relatório associa duas ciências, a Economia e a Ecologia, até então
consideradas antagônicas. Estimula um desenvolvimento conciliatório afirmando ser
possível crescer sem degradar. Não apresenta as críticas à sociedade industrial que
caracterizaram os documentos precedentes e demanda crescimento tanto em países
industrializados como em subdesenvolvidos, inclusive relacionando a superação da
pobreza nesses últimos ao crescimento contínuo dos primeiros.
Em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas para
o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), onde foi elaborado e aprovado um
programa global, conhecido como Agenda 21, para regulamentar o processo de
desenvolvimento com base nos princípios da sustentabilidade.
Embora

aceito

pela

comunidade

internacional,

o

conceito

de

Desenvolvimento Sustentável não é consensual. Assim, a discussão em torno do
tema prossegue produzindo opiniões, documentos e publicações. Ao mesmo tempo,
há uma pluralidade de usos do termo “sustentabilidade”, ou seja, a questão vai muito
além da etimologia da palavra, segundo Acselrad (2001, p.27):
Diversas matrizes discursivas têm sido associadas à noção de sustentabilidade
desde que o Relatório Brundtland a lançou no debate público internacional em
1987. Dentre elas, podem-se destacar a matriz da eficiência, que pretende
combater o desperdício da base material do desenvolvimento, estendendo a
racionalidade econômica ao “espaço não mercantil planetário”; da escala, que
propugna um limite quantitativo ao crescimento econômico e à pressão que ele
exerce sobre os “recursos ambientais”; da eqüidade, que articula analiticamente
princípios de justiça e ecologia; da auto-suficiência, que prega a desvinculação de
economias nacionais e sociedades tradicionais dos fluxos do mercado mundial
como estratégia apropriada a assegurar a capacidade de auto-regulação
comunitária das condições de reprodução da base material do desenvolvimento;
da ética, que inscreve a apropriação social do mundo material em um debate
sobre os valores de bem e de mal, evidenciando as interações da base material do
desenvolvimento com as condições de continuidade da vida no planeta.

Constata-se, portanto, que a discussão em torno do conceito de
sustentabilidade ainda não se esgotou e que provavelmente não se esgotará tão
cedo.
Entende-se, neste trabalho, que o Desenvolvimento Sustentável deve
apoiar-se, conforme proposto por Sachs (2004, p. 362), no tripé composto pelas
dimensões: sustentabilidade econômica, social e ambiental, sendo que na falta de
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uma delas não haverá real desenvolvimento. Quanto à escala territorial, pode-se
referir a sustentabilidade urbana, sustentabilidade metropolitana, sustentabilidade
regional e assim por diante. Independentemente da escala considerada, analisada
ou trabalhada, não se pode perder de vista as dimensões que compõem o tripé.
Embora elas estejam interligadas e a visão deva ser sistêmica e holística, recorta-se,
com a finalidade de aprofundar o estudo, a dimensão sustentabilidade ambiental do
Desenvolvimento Sustentável nas cidades, o que significa discutir sustentabilidade
ambiental urbana.
A Figura 1.01 apresenta conjuntos representando cada um as dimensões do
Desenvolvimento Sustentável. Esses conjuntos sobrepõem-se, demonstrando a
interdependência entre as dimensões. A área de coincidência entre as três
dimensões representa a união de todos os conjuntos, ou seja, exatamente o que é
aqui considerado como Desenvolvimento Sustentável.

LEGENDA
DSE Dimensão Sustentabilidade Econômica
DSS Dimensão Sustentabilidade Social
DSE

DSS

DSA Dimensão Sustentabilidade Ambiental

DSA

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Figura 1.01: Desenvolvimento Sustentável e suas dimensões.

Fonte: Adaptado de Sachs (2004, p. 362).
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No debate em torno do Desenvolvimento Sustentável – seus alcances, suas
perspectivas e sua prática – há a discussão sobre a capacidade das cidades de
alcançar a sustentabilidade, uma vez que elas estão estruturadas segundo um
sistema que não é naturalmente sustentável.
Para discutir esse tema, foi realizada em Istambul em 1996, a Conferência
das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (HABITAT II), onde foi aprovada
por consenso a Agenda Habitat, documento que contém um Plano Global de Ação
para os assentamentos humanos. Os países participantes, entre eles o Brasil, se
comprometeram a implementar, monitorar e avaliar os resultados do plano. Em
junho de 2001 foi realizada uma Sessão Especial da Assembléia Geral da ONU,
conhecida como “Istambul + 5”, cuja finalidade era avaliar os progressos feitos na
implementação da Agenda Habitat. Esses eventos reforçaram a idéia de que as
cidades são uma realidade que pode e deve ser transformada para melhor.
Sobre o Desenvolvimento Sustentável nas cidades e mais especificamente
com relação a sua dimensão ambiental, Satterthwaite (2004, p. 134) afirma que:
Para avançar e alcançar metas de desenvolvimento sustentável, o desempenho
ambiental das cidades deve melhorar não apenas em termos de qualidade
ambiental dentro dos seus limites, mas também em termos de redução da
transferência de custos ambientais para outras pessoas, outros ecossistemas ou
para o futuro.

Abandona-se, progressivamente, a idéia dos espaços urbanos como um
caos a ser evitado, pela idéia de que é preciso administrar as cidades e os
processos (sociais, políticos, econômicos, tecnológicos e ambientais) que as
produzem e modificam.
Satterthwaite (2004, p. 130-169) analisou a aplicação do conceito de
Desenvolvimento Sustentável nas cidades, comparou os diagnósticos e proposições
das cidades do hemisfério sul e do norte, apontando os contrastes e discutindo as
metas que melhoram a qualidade ambiental dos cidadãos e sua articulação com
uma estratégia de Desenvolvimento Sustentável. Avaliou ainda, como as metas
ambientais ajustam-se às metas sociais, econômicas e políticas do Desenvolvimento
Sustentável e os tipos de contextos nacionais e internacionais necessários para
incentivar consumidores, empresas e governos urbanos a avançarem no sentido de
sua realização. Enfim, o autor delineou proposições para melhorar o desempenho
das cidades.
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Talvez novos caminhos sejam possíveis, como bem demonstrou Ruano
(2002) ao selecionar 60 exemplos de projetos focados no urbanismo sustentável, o
que o autor denominou Ecourbanismo 1. Os projetos apresentados são provenientes
de diferentes pontos do globo, como Europa, América do Norte, América do Sul,
Ásia, Austrália, Oriente Médio e África, alguns estão construídos, outros possuem
uma probabilidade real de se concretizarem, ou são particularmente interessantes
por sua proposta inovadora em relação às questões ambientais. Todos têm em
comum uma preocupação com questões que transcendem as fronteiras políticas e
culturais.
A análise feita no item seguinte evidencia que o futuro da humanidade no
planeta depende, entre outras coisas, de como evoluirão as soluções urbanísticas,
ressaltando

que

qualquer

idéia

de

sustentabilidade

deverá

provar

sua

operacionalidade em um mundo urbanizado.

1

Segundo Ruano (2002, p. 10 e 11), o Ecourbanismo define o desenvolvimento de comunidades
humanas multidimensionais sustentáveis no seio de entornos edificados harmônicos e equilibrados.
Está se convertendo rapidamente num conceito básico, essencial para todo planejamento urbano que
realmente diga respeito aos problemas sociais e ambientais mundiais, no limiar do século XXI. É uma
nova disciplina que articula as múltiplas e complexas variáveis que intervêm em uma aproximação
clássica do urbanismo convencional. No entanto, o Ecourbanismo vai muito mais além dos critérios
patrocinados por certas linhas de pensamento do desenho recente, em sua maior parte formal e
fundamentalmente estilística, propiciando, em troca, uma visão integrada e unificada do urbanismo.
O planejamento urbano sustentável é o único meio viável de acomodar as atividades humanas num
entorno cada vez mais ameaçado e deteriorado; está se convertendo, também, em uma nova e
diferenciadora fonte de vantagem competitiva para cidades e regiões. Já existem em todo o mundo
exemplos suficientes da aplicação desses princípios ao planejamento urbano que justifique uma
compilação de suas técnicas e experiências. Os arquitetos, urbanistas e todos aqueles que têm
responsabilidades na formulação de política territorial, devem ser capazes de analisar e compreender
o profundo impacto que os temas ambientais e as inovações tecnológicas têm sobre nossas cidades,
nosso modo de vida, nossos lares e nossos lugares de trabalho. O desenho e o planejamento devem
incluir, como componentes estruturais, e mesmo desde o início do processo de desenho, as novas
tecnologias da informação e das telecomunicações, como também as preocupações ecológicas,
dentro de uma estratégia global de sustentabilidade. Esta proposição se estende à gestão integrada
dos assentamentos urbanos, diferentemente da atual gestão prevalente, baseada em elementos
funcionais (tradução da autora).

34
1.2

A CIDADE E O INCREMENTO DA POPULAÇÃO URBANA

Nos primórdios da existência do homem, numa época em que suas
atividades relacionavam-se apenas com a luta pela sobrevivência e reprodução, o
habitat humano era o meio natural, como o de todas as criaturas componentes do
mosaico da vida na Terra. Abrigava-se em refúgios naturais. Nômade que era,
vagava a cata de alimentos.
Palsule (2004, p. 35) afirma que a história humana parece compreender três
eras culturais fundamentais. O primeiro período, o da “Era da Cultura Tribal”, ocorreu
há aproximadamente 10.000 anos. Caracterizado pela caça e coleta de alimentos,
“foi uma modalidade cultural sustentável e bem sucedida, que prosperou enquanto a
população era pequena e os recursos naturais disponíveis em quantidade”
Quando os recursos começaram a diminuir e a população a aumentar, o
homem percebeu a necessidade de ocupar permanentemente uma área, apreender
os processos naturais e reproduzi-los: deu-se a Revolução Agrícola. “Iniciou-se a
reunião sistemática e o plantio de sementes de certas gramíneas, a domesticação
de outras plantas dotadas de sementes, como as abóboras e os feijões, e a
utilização de animais em rebanhos, o boi, o carneiro e, afinal, o jumento e o cavalo”
(MUNFORD, 1998, p. 17). Esse período, compreendido entre 5.000 e 3.000 anos
atrás, denomina-se “Era da Cultura Agrária”. Plantar e cuidar a terra tornou-se a
base econômica dominante. “A propriedade de terras se converteu em bem
valorável, assim como as idéias de riqueza, herança e poder” (PALSULE, 2004,
p.35).
À medida que percorria a espiral da evolução, o homem fixou-se e
estabeleceu vínculos com os lugares. Eram as células primeiras que iriam se tornar,
num futuro muito longínquo, os grandes e complexos organismos das nossas atuais
cidades.
Continua Palsule (2004, p. 36):
Uma vez mais, essa fase foi bem sucedida enquanto as populações não
cresceram além do limite ótimo. Mas, por volta de 1750, havia cerca de 800
milhões de pessoas, e novos tipos de escassez de terra e energia surgiram, sendo
necessário, então, um novo processo de aprendizagem cultural. Isso levou à
Revolução Industrial. A terra foi substituída pelo trabalho como sendo o principal
recurso e as máquinas tornaram possível aumentar a produção de alimentos.
Novas tecnologias resultaram na produção de bens que criaram um novo
mercado. Isso, conseqüentemente, levou ao surgimento do consumidor. Levou
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também ao surgimento do grande centro urbano, que substitui o interior rural como
constituinte principal da base econômica da sociedade. Essa era pode ser
chamada de “Era Tecnológica”.

Feitas estas breves referências históricas, examine-se, então, o que se
entende por “cidade”.
Para Weber (1979, p. 69-70), de dois modos podia-se fundar uma cidade:
a) existindo previamente algum domínio territorial ou, sobretudo, uma sede de
principado como centro de um lugar em que exista uma indústria em regime de
especialização, para satisfazer suas necessidades econômicas ou políticas, e
onde, por isso, se comerciem mercadorias. [...] Outra característica que teria que
acrescentar para poder falar de “cidade” seria a existência de um intercâmbio
regular e não ocasional de mercadorias na localidade, como elemento essencial
da atividade lucrativa e do abastecimento de seus habitantes, portanto de um
mercado. [...] b) sem esse apoio na corte do príncipe ou da concessão do príncipe,
mediante a reunião de intrusos, piratas ou comerciantes colonizadores ou nativos,
dedicados ao comércio intermediário, e esse fenômeno foi bastante freqüente nas
costas mediterrâneas nos primeiros tempos da antiguidade e também, por vezes
nos primeiros tempos da Idade Média

Weber prossegue estabelecendo as categorias da cidade. Assim, havia a
cidade de consumidores, de produtores, a industrial, a mercantil, as cidades agrárias
e a cidade-fortaleza. E conclui que “as cidades representam, quase sempre, tipos
mistos e que, portanto, não podem ser classificadas em cada caso senão tendo-se
em conta seus componentes predominantes” (WEBER, 1979, p. 72-79).
Para Wirth (1979, p. 96) “uma cidade pode ser definida como um núcleo
relativamente

grande,

denso

e

permanente,

de

indivíduos

socialmente

heterogêneos”
De acordo com Pechman (p. 127), “o urbano nasce do processo de se
conferir sentido ao espaço, construí-lo como o lugar dos processos econômicos,
sociais e simbólicos”.
Apreende-se, assim, que a cidade é a parte construída e densa do espaço
urbano. É o palco onde se desenvolvem as cenas da vida cotidiana e as diversas
relações entre seus habitantes, sejam elas sociais, econômicas ou de qualquer outra
natureza. É um ecossistema construído. Inclui o espaço físico e os fatores abióticos
e bióticos que proporcionam local e condições ambientais para o estabelecimento
viável da população humana, pois oferece um conjunto de condições favoráveis para
a sua reprodução, sobrevivência e desenvolvimento. Em suma, na atualidade, é o
mais comum habitat da espécie humana, a forma predominante escolhida para viver
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em sociedade e prover suas necessidades, tanto que adquiriram funções e
importância ao longo do tempo, tornando-se pontos de atração e concentração
populacional.
Em geral, ao longo da história, pode-se afirmar que o processo de
urbanização ocorre pelo crescimento demográfico e pela migração da população
rural para as cidades, ou de populações urbanas entre cidades.
As políticas de fixação da população no campo, particularmente no último
século, independentemente do contexto político, econômico, social e geográfico, em
sua grande parte, fracassaram. As pessoas deixam as áreas rurais em busca de
oportunidades e serviços oferecidos nas áreas urbanas e melhores condições de
vida. “Os movimentos migratórios do campo para a cidade devem ser interpretados
como um índice de uma diferença de nível de vida favorável à cidade. Enquanto
essas diferenças subsistirem, o êxodo rural e a urbanização continuarão” (POLÈSE,
1998, p. 42).
As cidades afirmam-se como provedoras de emprego, moradia e serviços;
centros de desenvolvimento cultural, educacional, tecnológico e industrial; o lugar
onde se realizam as atividades de mercancia e onde se gera a renda; enfim, são
portas de acesso para o mundo.
Assim, “a cidade – sobretudo a grande cidade – constitui um meio material e
um meio social adequados a uma maior socialização das forças produtivas e de
consumo. A vida urbana induz a criação de meios coletivos” (SANTOS, 1994, p.
120).
Muito tempo transcorreu entre o surgimento das pequenas aldeias primitivas
até os aglomerados urbanos atuais. Todavia, o ritmo do crescimento mundial da
população é relativamente recente, se analisado na linha do tempo da existência
humana.
Segundo Polèse (1998, p. 29):
Da antiguidade até o princípio do século XVII, a população pouco aumentou,
sendo provável que nunca tenha ultrapassado os 500 milhões. Daí para cá, o
crescimento foi fulgurante, sobretudo no século XX em que a população passou
de cerca de 1.600 milhões de habitantes para mais de 6.000 milhões, actualmente
[sic].

Wirth (1979, p. 91) afirma que “a característica marcante do modo de vida do
homem da idade moderna é a sua concentração em agregados gigantescos em
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torno dos quais está aglomerado um número menor de centros e de onde irradiam
as idéias e as práticas que chamamos de civilização”.
Em 2007, metade da população mundial vive em áreas urbanas. Projeções
indicam que por volta de 2030 a população mundial será 61% urbana (UNITED
NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS / POPULATION
DIVISION, 2004).
Seguem-se quadros e gráficos que demonstram a evolução da população
mundial nas áreas urbanas e rurais. Observando-os, confirma-se que a população
humana encontra-se, em sua maioria, vivendo em cidades, havendo uma tendência
de que essa situação se mantenha.
O Quadro 1.01 aponta que a Ásia tem atualmente a maior população urbana
e deve manter-se nessa posição nos próximos anos. A Europa ocupa o segundo
lugar. Todavia deverá ser superada pela África, uma vez que a Europa apresenta a
menor média percentual anual de mudança: 1,27% contra 4,39% na África. As
projeções para o período entre 2000 e 2030 indicam uma tendência de manutenção
dos padrões atuais, portanto, nos próximos anos, a África deverá ocupar o segundo
lugar.

Quadro 1.01: Evolução da população mundial nas áreas urbanas
População urbana mundial em milhões
Região

Anos

Média percentual anual de mudança (%)

1950 1975 2000 2003 2030
329

2000 - 2030

África

33

103

748

4,39

3,10

Ásia

232

575 1367 1483 2664

3,55

2,22

Europa

280

446

529

530

545

1,27

0,10

América latina e Caribe

70

197

393

417

602

3,45

1,42

América do Norte

110

180

250

261

354

1,65

1,16

8

15

23

24

31

2,13

1,07

Oceania

295

1950 - 2000

Fonte: Adaptado de United Nations Department of Economic and Social Affairs / Population Division
World Urbanization Prospects: The 2003 Revision.
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Convertendo os valores tabulados no Quadro 1.01 para o gráfico na Figura
1.02, pode-se visualizar mais claramente o incremento da população urbana mundial
e também as regiões mais urbanizadas.
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Figura 1.02: Evolução da população mundial nas áreas urbanas.

Fonte: Adaptado de United Nations Department of Economic and Social Affairs / Population Division
World Urbanization Prospects: The 2003 Revision.

Com relação à população rural, novamente a Ásia aparece em primeiro
lugar, mas agora seguida da África e não mais da Europa, como demonstra o
Quadro 1.02.
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Quadro 1.02: Evolução da população mundial nas áreas rurais
População rural mundial em milhões
Anos

Região

Média percentual anual de mudança (%)

1950 1975 2000 2003 2030
305

500

521

1950 – 2000

2000 – 2030

África

188

650

1,95

0,87

Ásia

1166 1823 2313 2341 2222

1,37

-0,13

Europa

267

230

199

196

140

-0,59

-1,17

América latina e Caribe

97

125

127

126

109

0,54

-0,51

América do Norte

62

64

66

65

53

0,12

-0,70

Oceania

5

6

8

9

10

1,04

0.68

Fonte: Adaptado de United Nations Department of Economic and Social Affairs / Population Division
World Urbanization Prospects: The 2003 Revision.

O fato pode ser explicado observando-se a média percentual anual de
mudança da Europa entre 1950 e 2000: -0,59%; ou seja, uma média negativa
apontando para uma tendência de queda no ritmo de crescimento da população
rural européia, enquanto que a média africana é de 1,95%, a maior dentre todas as
regiões. Convertendo os valores do Quadro 1.02 no gráfico da Figura 1.03, tem-se:
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Figura 1.03: Evolução da população mundial nas áreas rurais.

Fonte: Adaptado de United Nations Department of Economic and Social Affairs / Population Division
World Urbanization Prospects: The 2003 Revision.
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Visualiza-se uma tendência de queda no crescimento da população rural em
todas as regiões à exceção da África. Observe na Figura 1.03 a barra referente à
África no ano de 2003 e de 2030; se confirmadas as projeções, a África deverá
possuir a maior população rural nesse período, sem, contudo, reduzir o crescimento
da população urbana, conforme já demonstrado no Quadro 1.01 e Figura 1.02.
Na América Latina e Caribe a população rural está estabilizada,
apresentando tendência de queda em oposição à população urbana que está
aumentando.
No Brasil a situação não é diferente das demais regiões do globo.
Observando a Figura 1.04 pode-se concluir que a população urbana está
aumentando enquanto a rural diminui.
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Figura 1.04: Proporção da população por situação de domicílio no Brasil segundo Censo
Demográfico 1980,1991 e 2000 e Contagem da População 1996.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2007).

Em apenas cinco décadas no século passado, a população brasileira passou
de majoritariamente rural para majoritariamente urbana. Entre 1950 e 2000, o grau
de urbanização subiu do patamar de 30% para 80%. O número de cidades com
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população acima de 50 mil habitantes subiu de 38 em 1950, para 124 em 1970 e
409 em 2000; sendo que 202 cidades possuem população superior a 100 mil
habitantes. Como muitas dessas cidades têm suas áreas urbanas contíguas a
outras, amplia-se o tamanho das concentrações urbanas. Nesse sentido, em 2004,
registrava-se no Brasil a existência de 16 aglomerações urbanas com mais de 1
milhão de habitantes cada e 27 regiões metropolitanas oficialmente reconhecidas,
que representam 453 municípios, onde vivem cerca de 70 milhões de habitantes
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, p. 33-39).
O crescimento urbano tem uma amplitude e uma rapidez muito maiores nos
países em desenvolvimento, onde o crescimento das populações urbanas resulta do
efeito combinado das taxas de urbanização e do crescimento demográfico. As atuais
taxas de natalidade desses países são, em média, mais elevadas do que dos países
industrializados há um século atrás. Do mesmo modo, as taxas de mortalidade são
atualmente muito mais baixas que há um século, graças aos progressos realizados
na medicina e na saúde (POLÈSE, 1998, p. 43-44).
A expansão demográfica e física das cidades também depende do
progresso tecnológico na área de infra-estrutura, ou seja, redes de abastecimento de
água, de coleta de efluentes, de distribuição de energia, gerenciamento de resíduos
sólidos, implantação de malha viária, entre outros. Esse progresso é ao mesmo
tempo um impacto benéfico e adverso uma vez que, se por um lado propicia a
melhoria das condições de salubridade e qualidade de vida nas cidades, por outro
fomenta a expansão dos assentamentos urbanos, funcionando como fator de
atração. Desse modo, a urbanização está atingindo os países em desenvolvimento
“numa época em que os entraves à expansão urbana diminuem ou, pelo menos,
passam a sentir-se apenas em níveis de população mais elevados” (POLÈSE, 1998,
p. 46).
A concentração populacional em áreas urbanas é muito mais que uma
característica marcante do modo de vida atual: é uma das questões apresentadas à
humanidade da “Era Tecnológica”. O desafio do novo milênio é, sem dúvida,
encontrar novos rumos para as cidades, viabilizando a sua própria existência.
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1.3

A URBANIZAÇÃO E OS PARADIGMAS DA SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

Um dos obstáculos ao alcance da sustentabilidade por parte das cidades é a
degradação sócio-ambiental, o “solapamento da qualidade de vida de uma
coletividade na esteira dos impactos negativos exercidos sobre o ambiente – que
tanto pode ser o “ambiente natural” ou recursos naturais quanto o ambiente
construído, com seu patrimônio histórico-arquitetônico, seu valor simbólico-afetivo”
(SOUZA, 2000, p. 113).
A aglomeração populacional, os padrões de consumo e de deslocamento e
as atividades econômicas exercem intensos impactos sobre o meio ambiente, mas
há que se considerar também que a pobreza é uma variável, causadora de grande
parte dos problemas ambientais urbanos. Torna-se um fator tanto mais agravante
quanto maior é a dimensão dos assentamentos humanos, o que pode ser facilmente
constatado

nas

metrópoles,

especialmente

naquelas

de

países

menos

desenvolvidos.
A segregação sócio-espacial, na sua grande maioria, resulta da pobreza. Por
falta de condições financeiras que possibilitem o acesso a áreas dotadas de infraestrutura, grande parcela da população é induzida a viver em “ambientes sujeitos
aos mais diversos riscos, tanto de natureza catastrófica (desmoronamentos e
deslizamentos, enchentes, etc.) quanto de natureza lenta (doenças diversas)”
(SOUZA, 2000, p. 118).
Tais ambientes, além de não serem apropriados para a ocupação humana,
são áreas frágeis do ponto de vista ecológico. Não raro abrigam espécies em
extinção ou endêmicas, ou são áreas remanescentes, constituindo-se nas últimas
fronteiras verdes no tecido urbano que deveriam ser preservadas.
Nos países desenvolvidos e suas cidades a riqueza é um falso contraponto,
ou seja, quanto maior a renda, maior o consumo, tanto em termos quantitativos,
quanto qualitativos, maior a produção e descarte de resíduos e, conseqüentemente,
maior a geração de impactos.
É um círculo vicioso e propositalmente estabelecido: ocorre um incremento
da produção e, conseqüentemente, a colocação no mercado de bens de consumo.
Esses produtos têm um ciclo de vida e uma obsolescência programada, que
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funcionam como estratégia de manutenção e aumento dos níveis de consumo.
Torna-se necessário, então, um aumento também na retirada dos recursos naturais,
renováveis ou não, e na geração de energia para manter o nível de produção. A
exploração descontrolada e desenfreada e os resíduos oriundos dos processos
produtivos e/ou do descarte dos bens consumidos resultam em impactos ambientais
das mais variadas proporções. Volta-se ao ponto onde se iniciou o traçado do
círculo, fechando, assim, um ciclo.
As necessidades humanas, relacionadas à sobrevivência ou aos caprichos
do consumo e do conforto, aumentam gradativamente e de forma descontrolada,
alimentadas por um sistema econômico predatório. Paralelamente, significativa
porção da humanidade não tem acesso sequer ao atendimento mínimo de suas
necessidades reais.
Se nada for alterado um outro círculo vicioso se mantém: a voracidade do
sistema econômico avançando sobre os recursos naturais para garantir a
manutenção e expansão de seus índices de lucratividade, acarretando a redução
dos referidos recursos. Como agente ativo e ao mesmo tempo passivo, visto que é
diretamente atingido, atua o homem.
Mas, quais são as implicações do processo de urbanização sobre o meio
ambiente? Como a urbanização modifica e afeta a disponibilidade e qualidade dos
recursos naturais?
A urbanização encontra-se em marcha acelerada e têm alterado a fisionomia
da Terra mais do que qualquer outra atividade antrópica, provocando impactos
significativos e mundiais nos ambientes naturais, quer sejam terrestres, aquáticos ou
atmosféricos. Segundo Ruano (2002, p. 7) as áreas urbanas aparecem como a
principal responsável pelos problemas ambientais que ameaçam a Terra,
contribuindo para a contaminação global numa proporção superior a 75%, e
utilizando mais de 70% da energia consumida pela humanidade.
A área agrícola por sua vez, ao produzir insumos para alimentar a cidade e
as atividades da área urbano-industrial, produz um impacto negativo significativo,
provocando a redução da biodiversidade, o esgotamento da fertilidade e qualidade
dos solos e a degradação dos mananciais e cursos d’água.
Nos espaços urbanizados, principalmente naqueles densamente povoados
como as metrópoles e as grandes cidades, configura-se um micro clima,
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denominado Clima Urbano, que possui características peculiares, a saber: as
inversões térmicas e as ilhas de calor (LOMBARDO, 2007).
Os impactos do Clima Urbano e do aumento das temperaturas nas cidades
são produzidos pela sociedade urbano-industrial em escala local, mas que somados,
produzem impactos também em escala regional e global, não se limitando, portanto,
às cidades. Trata-se aqui, principalmente, das chuvas ácidas, do aumento do efeito
estufa natural e da destruição da camada de ozônio.
O Quadro 1.03 demonstra, resumidamente, os principais impactos
ambientais referentes à urbanização de um modo geral, sem a preocupação de
particularizar os locais de ocorrência, visto que são problemas comuns em todas as
regiões do planeta, onde ocorreu ou está ocorrendo intenso processo de
crescimento populacional e urbanização.
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Quadro 1.03: Principais aspectos e impactos ambientais da produção e consumo do
ambiente construído
ASPECTOS PRIMÁRIOS

IMPACTOS
Impermeabilização;
Degradação, poluição e contaminação dos solos;

Solo

Alterações diversas nos aspectos geomorfológicos tais como:
erosão, movimentos de massa, subsidência;
Comprometimento da disponibilidade do recurso.
Alterações no ciclo hidrológico;
Alterações diversas nos aspectos hidrológicos;

Água

Degradação, poluição e contaminação de mananciais e
cursos d’água;
Degradação, poluição e contaminação de aqüíferos
subterrâneos;
Comprometimento da disponibilidade do recurso.
Alteração nos níveis de nebulosidade e smog;
Inversão térmica;
Ilhas de calor;
Aumento do efeito estufa natural;
Chuva ácida;

Alterações dos
Elementos do meio Ar / Clima
natural

Alterações nas concentrações de dióxido de carbono, metano
e óxido nitroso, principais Gases de Efeito Estufa (GEE);
Degradação atmosférica por presença de poeira em
suspensão;
Comprometimento da qualidade do ar por presença de gases
tóxicos;
Comprometimento da qualidade do ar por presença de
odores.

Flora

Redução da cobertura vegetal, da biodiversidade e extinção
de espécies;
Introdução e proliferação de espécies exóticas.
Redução da biodiversidade e extinção de espécies;

Fauna

Proliferação de fauna urbana;
Introdução e proliferação de espécies exóticas;
Zoonoses.
Estresse;

Homem

Doenças mentais, degenerativas, infecciosas e de veiculação
hídrica;
Problemas de saúde materna e mortalidade infantil;
Violência urbana.

Geração de ruídos

Degradação sonora.

Consumo excessivo de energia

Comprometimento da disponibilidade do recurso.
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Quadro 1.03 (continuação): Principais aspectos e impactos ambientais da produção e
consumo do ambiente construído
ASPECTOS PRIMÁRIOS
IMPACTOS

Aspectos
secundários

Comprometimento de recursos financeiros para implantação
de medidas mitigadoras preventivas;
Comprometimento de recursos financeiros para implantação,
operação e monitoramento de áreas de disposição final;
Disposição
final de
Ocupação de grandes áreas para disposição final;
resíduos sólidos
e efluentes
Alteração da paisagem (do ambiente natural, do próprio
ambiente construído e de sua área de influência);
2

Comprometimento de recursos financeiros para encerramento
de áreas de disposição final.

Geração,transporte
e transbordo de
resíduos sólidos e
efluentes

Alteração da paisagem (do ambiente natural, do próprio
ambiente construído e de sua área de influência);
Degradação, poluição e contaminação dos solos;

3

Deposição
clandestina de
resíduos e
efluentes

Degradação, poluição e contaminação de mananciais e
cursos d’água por escoamento superficial;
Degradação, poluição e contaminação de aqüíferos
subterrâneos por percolação;
Formação de abrigos para vetores de doenças;
Perda da salubridade ambiental;
Danos à saúde humana;
Comprometimento de recursos financeiros para implantação
de medidas mitigadoras corretivas.

A Figura 1.05 mostra alguns impactos relacionados à urbanização no
Município de Goiânia. Todos eles apresentam uma combinação de aspectos que
resultaram, conseqüentemente, numa combinação de impactos relacionados entre
si, de ordens primárias e secundárias, portanto com características de evolução, o
que se percebe mediante avaliação por Rede de Interação 4.

2

Disposição final: fase do manejo externo de resíduos que implica no destino que se dá aos resíduos
que não têm mais serventia. Normalmente é o aterro sanitário ou vala séptica, com exceção da
disposição final dos rejeitos radioativos que deve ser feita em instalação especial.
3
Deposição clandestina: descarte de resíduos que não têm mais serventia sem a observância das
normas e/ou procedimentos de manejo externo de resíduos.
4
Redes de Interação: método de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que possibilita a identificação
de impactos indiretos (secundários, terciários e assim por diante) e suas interações. Uma ação
qualquer geralmente provoca uma cadeia de impactos.
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(a)
Fonte: Sá (2007).

Fonte: Sá (2007).

(c)
Fonte: Sá (2007).

(b)

(d)
Fonte: Reis e Siqueira (2007)

Figura 1.05: (a) Pontos de erosão por solapamento do Córrego Cascavel, abaixo da ponte da
Avenida T-63, na Macrozona Construída de Goiânia; (b) Outra vista da mesma erosão; (c)
Erosão abaixo da passagem do Córrego Macambira, na Avenida Milão, Setor Celina Park, na
Macrozona Construída de Goiânia, onde podem ser observados pontos de ruptura do maciço,
ameaçando moradias construídas no fundo do vale; (d) Imagem de um Cerradão localizado
nas mediações do Residencial Real Conquista, na Macrozona Rural do Alto Dourados de
Goiânia, sofrendo pressão por desmatamento e em conflito com área construída.
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1.3.1

O metabolismo urbano

Observando as cidades pelo prisma da ecologia aplicada ao meio urbano,
Odum (1988, p. 45-47) identificou um “Ecossistema Heterotrófico”:
[...] uma cidade, especialmente uma cidade industrializada, é um ecossistema
incompleto ou heterotrófico, dependente de grandes áreas externas a ele para a
obtenção de energia, alimentos, fibras, água e outros materiais. [...] a cidade difere
de um ecossistema heterotrófico natural [...] uma vez que apresenta: (1) um
metabolismo muito mais intenso por unidade de área, exigindo um influxo maior de
energia concentrada (atualmente suprida, na maior parte, por combustíveis
fósseis); (2) uma grande necessidade de entrada de materiais, como metais para
uso comercial e industrial, acima e além do necessário para a sustentação da
própria vida; e (3) uma saída maior e mais venenosa de resíduos, muitos dos
quais são substâncias químicas sintéticas mais tóxicas do que os seus
precursores naturais.

Segundo Odum (1988, p.50), “um hectare de uma área metropolitana
consome mil vezes ou mais a energia de uma área semelhante em um ambiente
rural”. Esse dado demonstra a profunda dependência das áreas urbanas em relação
às áreas rurais e como é alta a demanda por energia por parte do sitema urbanoindustrial. Por outro lado, as áreas rurais beneficiam-se das áreas urbanas, pois elas
permitem a obtenção de recursos, principalmente não-bióticos, tais como
fertilizantes, dinheiro, energia processada, bens de consumo e informações.
Odum (1988, p. 50) prossegue explicando que:
A cidade moderna é um parasita do ambiente rural, uma vez que, da forma em
que é administrada atualmente, ela produz pouco ou nenhum alimento, não
purifica o ar e recicla pouca ou nenhuma água e materiais inorgânicos. De outro
ponto de vista, a cidade é, pelo menos teoricamente, simbiótica com a paisagem
circundante, pois produz e exporta mercadorias e serviços, dinheiro e cultura que
enriquecem o ambiente rural em troca das mercadorias e serviços recebidos. A
cidade ou área metropolitana, como é delimitada politicamente ou como consta
dos mapas, não possui uma “ecologia” separada da do campo circundante.

A Figura 1.06 ilustra o metabolismo urbano de uma cidade mantida por um
influxo maciço de água, ar, energia, combustíveis, alimentos e matérias-primas e
com um efluxo, de tamanho correspondente, onde os recursos de entrada foram
convertidos em saídas de efluentes, ar poluído, calor e resíduos sólidos.
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CORRENTES DE AR E DE
TRANPORTAÇÃO DA CIDADE

AMBIENTE DE ENTRADA
(INPUT)

AMBIENTE DE SAÍDA
(OUTPUT)

SERES VIVOS
ÁGUA
AR
ENERGIA
COMBUSTÍVEIS
ALIMENTOS
MATÉRIAS-PRIMAS
BENS DE CONSUMO
SERVIÇOS
CULTURA
TECNOLOGIA

SERES VIVOS
EFLUENTES
AR POLUÍDO
CALOR
RESÍDUOS SÓLIDOS
BENS DE CONSUMO
SERVIÇOS
CULTURA
TECNOLOGIA

SISTEMA = CIDADE

Figura 1.06: Metabolismo urbano.

Fonte: Adaptado de Odum (1988, p. 46).

Para o sistema urbano, os ambientes de entrada e saída são mais
importantes que os componentes autotróficos, cinturão verde composto por árvores,
arbustos, gramados e lagos, porque a produção orgânica desses componentes não
sustenta satisfatoriamente a área urbano-industrial (ODUM, 1988, p. 47). Assim
sendo, são necessários enormes influxos de alimentos, combustíveis, energia e
água para possibilitar o funcionamento dos processos artificiais e mecânicos das
cidades e a sobrevivência de seus habitantes. Esses influxos provêm de áreas
externas, que podem localizar-se tanto no meio rural circunvizinho, em cidades
menores próximas e/ou componentes do sistema urbano-industrial, quanto em
qualquer outro ponto do planeta. Ou seja, para abastecer e manter os processos não
naturais da cidade, o ambiente de entrada será maior ou menor em função da
dimensão da área urbana e de sua população, da complexidade de seus processos
e da magnitude de sua dependência externa por recursos.
Uma área urbano-industrial pode afetar, além de sua área de instalação, sua
área de influência e, ainda, regiões distantes dado seu extenso ambiente de entrada.
Um exemplo disso é a produção de carvão vegetal no Brasil. Nos últimos quatro
anos, 106,3 milhões de árvores do Cerrado goiano foram transformadas em carvão
por siderúrgicas instaladas nos municípios de Sete Lagoas e Divinópolis, na Região
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Centro-Oeste de Minas Gerais. Isso equivale a 15% do consumo de carvão vegetal
das siderúrgicas (CONSERVAÇÃO E MANEJO DA BIODIVERSIDADE DO BIOMA
CERRADO, 2007).
Na Amazônia, a implantação das guseiras, a partir de 1988, em Carajás,
onde foram descobertas jazidas de ferro, tornou-se um perigo ambiental de enormes
proporções nos estados do Pará e do Maranhão, por onde passa a Ferrovia de
Carajás. Repete-se nessa região o ciclo de destruição da vegetação nativa, ocorrido
no Cerrado, para a produção de carvão vegetal (HOMMA et al., 2006).
O problema surge porque, para obter 1 tonelada de ferro-gusa, a guseira
precisa, em média, de 1,6 toneladas de minério de ferro e 875 kg de carvão vegetal,
além de calcário (100 kg), manganês (40 kg) e quartzito (65 kg). Atualmente, estão
em funcionamento, no Pólo Carajás, sete usinas com 19 altos-fornos no Maranhão e
oito usinas com 18 altos-fornos no Pará. Todas obtêm ferro-gusa usando carvão
vegetal, o que significa uma imensa pressão sobre a vegetação nativa, uma vez que
o reflorestamento feito com espécies madeireiras destinadas à produção de carvão,
é insuficiente (HOMMA et al., 2006).
Nos dois casos, os impactos ambientais primários ocorrem no local de
extração e produção do carvão e os impactos ambientais secundários e seus
subseqüentes ocorrerão nos locais de consumo do recurso, que se encontram
distantes um do outro. Esses são, dentre muitos, exemplos de como um ambiente de
entrada extrapola os limites geopolíticos das cidades.
O mesmo acontece com os ambientes de saída. Quanto maior e mais
complexo o sistema urbano, maior será a produção de resíduos, efluentes e
emissões, resultantes do metabolismo urbano. Conseqüentemente, maior será a
área para dissipação dos poluentes. Além de serem descartados no interior do
sistema urbano-industrial e em locais adjacentes, os poluentes podem ser carreados
para áreas distantes das cidades por via atmosférica (ventos), aquática (lagos, rios,
mares e oceanos) e terrestre (escoamento superficial e percolação de substâncias
no solo), afetando áreas circunvizinhas e, não raro, áreas bem distantes. Conclui-se
então que existe um ambiente de saída que, tal qual o de entrada, ultrapassa os
limites geopolíticos das cidades. Exemplos vários podem ser citados, mas analisemse os seguintes, ocorridos em seqüência e recentemente, em áreas urbanoindustriais na Região Sudeste do Brasil.
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Em 2003, uma barragem, pertencente às empresas Cataguases de Papel e
Cataguases Florestal, rompeu e provocou o despejo de 1,2 bilhões de litros de
resíduos nos rios Pomba e Paraíba do Sul, atingindo o norte e o noroeste
fluminenses. Em março de 2006, ocorreu na cidade de Mirai, em Minas Gerais, um
vazamento na barragem da Mineradora Rio Pomba Cataguases que durou três dias.
400 milhões de litros de resíduos de tratamento de bauxita (água e argila) atingiram
um córrego da região e chegaram ao Rio de Janeiro. Os moradores de Laje do
Muriaé tiveram o abastecimento de água suspenso em caráter preventivo, devido à
possibilidade de contaminações (FOLHA ONLINE, 2007).
Recentemente, no dia 10 de janeiro de 2007, ocorreu novamente na cidade
de Mirai, em Minas Gerais, um outro acidente: um rompimento de barragem da
mesma empresa, que atingiu o Rio Fubá, afluente do Rio Muriaé. O Sistema
Estadual de Meio Ambiente (SISEMA) estimou que tenha vazado 2 milhões de
metros cúbicos, o equivalente a 2 bilhões de litros da substância. Diversas áreas da
região ficaram alagadas e a mancha de lama chegou ao Rio de Janeiro 24 horas
após o rompimento da barragem. Foi preciso elaborar um plano de emergência pela
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) para tentar minimizar os
problemas e garantir o abastecimento de água para as cidades de Laje do Muriaé,
São José de Ubá, Italva, Cardoso Moreira e Itaperuna. Estimou-se o número de
pessoas desalojadas ou desabrigadas, por conta das inundações, entre 2.000 e
3.000. De acordo com a CEDAE, a água do rio ficou 200 vezes mais turva que o
normal, em decorrência da concentração de argila. Foi necessário interromper a
captação de água para tratamento e distribuição e retomá-la após a passagem da
mancha. Durante o período em que a captação ficou parada, os moradores foram
atendidos por caminhões-pipa (FOLHA ONLINE, 2007).
A análise das ocorrências demonstra que, embora os acidentes ambientais
tenham se originado no Estado de Minas Gerais, as conseqüências atingiram
localidades no Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a área de dissipação dos
poluentes foi muito além da área de instalação e mesmo da de influência da cidade
onde ocorreu. Trata-se, assim, de um ambiente de saída de grande extensão. Podese argumentar que foi necessário um grande ambiente de saída somente durante o
período de ocorrência do acidente, o que não é verdadeiro, uma vez que a pressão
exercida sobre as áreas circunvizinhas e sobre o ambiente natural, pelas atividades
da área urbano-industrial, é constante. Elas não desaparecem findo o período de
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ocorrência do acidente, ao contrário, elas persistem enquanto existirem as atividades
na área urbano-industrial.
Odum tentou estabelecer uma proporção de 3:1 até 5:1 entre ambientes
naturais e artificiais para que o ambiente de manutenção da vida seja considerado
suficiente. Entretanto o autor alerta para três limitações:
1. Uma vez que o nível de energia dos sistemas urbano-industriais é cerca de 100
vezes maior do que o de qualquer ecossistema natural [...], é necessária uma área
muito grande do sistema natural para se dissipar a desordem produzida por uma
pequena área do sistema urbano, e [...] esta capacidade dissipativa é necessária
para o desenvolvimento e manutenção de uma estrutura altamente organizada.
2. A capacidade de manutenção da vida do ambiente natural pode variar por
várias ordens de grandeza, segundo a sua produtividade (potencial de trabalho) e
o grau de estresse já imposto. Assim, um hectare de deserto não é, de forma
alguma, tão efetivo quanto um hectare de pântano costeiro fértil, e um lago já
intensamente poluído possuirá muito pouca capacidade adicional de manutenção
da vida.
3. Nações densamente povoadas e altamente industrializadas, como o Japão e
vários países europeus, dependem de uma grande área fora do país para fornecer
o influxo necessário de energia, materiais, alimentos e bens e serviços gerais de
manutenção da vida [...] (ODUM, 1988, p. 315).

Apreende-se, portanto, que as cidades, enquanto sistemas de alta energia,
demandam uma grande capacidade de sustentação da vida por parte da natureza.
Grandes ambientes de entrada e de saída são requeridos para realização dos
serviços ambientais e, para tanto, grandes áreas do ambiente natural necessitam
serem preservadas ou manejadas de forma sustentável, de forma a não ultrapassar
a capacidade de suporte do meio. Sem essa precaução as cidades poderão
decrescer em qualidade de vida e em competitividade econômica, deparando-se
com fatores limitantes para a manutenção da alta taxa de fluxo energético, dentre os
quais a escassez dos recursos naturais básicos, sendo a água, o principal deles. Na
ausência de recursos naturais para alimentar o influxo energético, as cidades
dependerão da criação de novas fontes, ou da sua obtenção em local cada vez mais
distante, o que certamente incrementará seu custo de manutenção, tornando-a cada
vez menos capaz de sustentar-se sem aportes e verbas externas.
Odum (1988, p. 315) alerta que “é uma situação penosa quando as cidades
crescem além dos seus recursos e não conseguem mais pagar a sua própria
manutenção” e defende a idéia de que as cidades deveriam desviar “uma maior
proporção de sua energia à manutenção da qualidade e da eficiência do ambiente já
desenvolvido e à redução do estresse do ambiente vital de manutenção da vida”.
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Para Sachs (1994, p. 54) “cada grande cidade é em si um ecossistema
dotado de um certo potencial de recursos. Muitos desses recursos são latentes,
subutilizados ou mal utilizados [...]”. O autor defende que a melhoria do meio
ambiente e da condição social da população passa pela reabilitação urbana,
baseada nas estratégias do Ecodesenvolvimento. Argumenta ainda que as
aglomerações devem ser concebidas e planejadas de maneira a permitir a economia
de recursos e que as configurações entre cidade e campo devem ser reequilibradas
por meio da industrialização descentralizada.

1.3.2

Ecologia e economia
Segundo Odum (1988, p. 319), existe uma forte dicotomia entre os valores

do mercado e os externos a ele, ou seja, os bens e serviços industriais do mercado
recebem valores econômicos altos, enquanto que “os bens e serviços da natureza,
tais como a purificação e reciclagem do ar e da água, que são igualmente vitais,
permanecem, na maior parte, externos ao sistema econômico, recebendo pouco ou
nenhum valor monetário”.
Mas, [...] “é preciso reconhecer que os sistemas econômicos são tributários
dos ecossistemas adjacentes, e integrar ao nosso modo de pensar e de agir a noção
de complementaridade entre capital “natural” e capital “antrópico” (SACHS, 1994,
p.51).
Georgescu-Roegen (1999), por sua vez, demonstrou como o crescimento
econômico, nos moldes urbano-industriais, transforma, de maneira acelerada e
implacável, materiais e energias de baixa entropia

5

em outros de alta entropia, o

que intensifica e aumenta a produção de calor e o esgotamento de fontes não
renováveis de materiais e energias de baixa entropia. Dessa forma, evidencia a
impossibilidade de um desenvolvimento exponencial a partir de uma base de
recursos escassos. Ao propor a consideração da natureza no cálculo econômico,
afirma que o sistema econômico, apesar de sua aparente autonomia, é um
subsistema do ecossistema biofísico, do qual depende como fonte de suprimentos e
recursos e como meio de dissipação de resíduos resultantes das atividades de
produção e consumo.
5

A entropia se refere essencialmente a fluxos energéticos, isto é, à conversão de energia livre em
energia vinculada (ALTVATER, 1995, p. 45).
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Além da falha de mercado, quando se trata da alocação de recursos
naturais, há também a externalização dos custos e passivos ambientais, por
exemplo: as emissões atmosféricas, o lançamento de efluentes em cursos d’água e
a geração de resíduos sólidos, “por esta via os agentes de mercado, sobretudo as
empresas, evitam seus custos privados e podem transferi-los como custos sociais da
sociedade como um todo” (ALTVATER, 1995, p. 133).
Identifica-se ainda que os processos produtivos no sistema econômico
vigente estão estruturados linearmente conforme demonstra a Figura 1.07.

POLUIÇÃO

EXTRAÇÃO DE
RECURSOS
(LEVA AO
ESGOTAMENTO
DE RECURSOS
NATURIAS NÃO
RENOVÁVEIS)

MAXIMIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO
(PROVOCA
AUMENTO DO
FLUXO DE
MATERIAIS)

MAXIMIZAÇÃO
DO CONSUMO

DESCARTE DE
RESÍDUOS:
POLUIÇÃO

Figura 1.07: Economias lineares.

Fonte: Adaptado de Odum (1988, p. 321).

Odum defende a “conversão da economia linear atual numa economia
circular” como demonstrado na Figura 1.08. “Desta forma, o sistema econômico
corresponderia ao modelo geral de sistemas, que possui uma retroalimentação
interna” (ODUM, 1988, p.321).
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DE NECESSIDADES
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DE VIDA

POLUIÇÃO É
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A MAIOR PARTE DOS RESÍDUOS É RECICLADA,
FORNECENDO RECURSOS PARA UMA NOVA
PRODUÇÃO E MINIMIZAÇÃO DA POLUIÇÃO

Figura 1.08: Economias circulares.

Fonte: Adaptado de Odum (1988, p. 321).

O processo metabólico das cidades inicia-se com a entrada concentrada de
recursos para alimentar fluxos internos complexos e finaliza-se com a eliminação de
materiais secundários, profundamente modificados pela metabolização (emissões
atmosféricas, resíduos e efluentes).
Os fluxos internos complexos, por sua vez, representam a própria
funcionalidade e dinâmica da cidade e, quando analisados individualmente, revelam
a existência de outros tantos metabolismos que se sobrepõem e interagem. São
exemplos desses fluxos: o sistema viário interno e externo da cidade, a circulação
interna e externa de veículos de diferentes portes, o sistema de drenagem urbana, a
rede de cursos d’água que cortam a cidade e compõem bacias hidrográficas, o
sistema de tratamento de água, o sistema de coleta e tratamento de efluentes e de
resíduos sólidos urbanos, o sistema de energia e iluminação, as cadeias produtivas
da indústria, do comércio e da prestação de serviços.
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Dessa forma, a Cadeia Produtiva da Indústria da Construção (CPIC) é um
dos fluxos internos complexos da cidade, constituindo-se em um metabolismo
contido no metabolismo urbano. Quanto a sua estruturação, trata-se de uma
economia linear, apresentando um extenso ambiente de entrada e de saída. O RCD
é um dos elementos resultantes do metabolismo da CPIC e ao ser dissipado no
ambiente de saída provoca degradação ambiental. Observe-se a Figura 1.09.

EXTRAÇÃO DE
RECURSOS
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GERAÇÃO DE
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DEPOSIÇÃO DE
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IMPACTO:
DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL

Figura 1.09: Economia linear da Cadeia Produtiva da Indústria da Construção (CPIC).

Seguindo raciocínio semelhante ao de Odum, Hendriks (2000, p. 103)
propõe o gerenciamento de todo o ciclo de vida dos materiais de construção, ou
seja, da cadeia completa de produção, demolição, reutilização, reciclagem ou
disposição, o que ele denominou “gerenciamento em cadeia”. Em sua forma ideal, o
gerenciamento em cadeia proposto por Hendriks, envolve o máximo possível de
retorno do material à sua aplicação de origem, em um ciclo fechado.
A reciclagem a qual o autor se refere, diz respeito ao ciclo completo de
“novo-velho-novo” e implica numa série de operações: coleta e segregação,
seguidas de classificação, tratamento e subseqüente retorno ao produtor original,
que novamente a transforma em uma “nova”, mas secundária, matéria-prima.
Ocasionalmente, ela é imediatamente transformada em um produto secundário
semi-acabado (HENDRIKS, 2000, p. 17).
Blumenschein (2004a, p. 89) explica que o conceito de Hendriks baseia-se
em um dos pilares de política ambiental, conhecido como “integral chain
management”, traduzindo, gerência de cadeia integrada, o mesmo que gerência do
ciclo de vida dos materiais. No caso da CPIC, implica em reduzir os usos de
recursos naturais (fontes de energia e matéria-prima) e em mantê-los no ciclo de
vida de produção o máximo de tempo possível.
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Considerando as proposições da economia circular de Odum e do
gerenciamento em cadeia de Hendriks, o fluxo do RCD seria convertido conforme
demonstrado na Figura 1.10.
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TRIAGEM E
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Figura 1.10: Fluxo do RCD numa economia circular com gerenciamento em cadeia.
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1.4

SANEAMENTO AMBIENTAL COMO COMPONENTE DA
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O saneamento ambiental é conceituado pelo Ministério das Cidades (2005,
p. 95) como sendo:
O conjunto de ações com o objetivo de alcançar níveis crescentes de salubridade
ambiental, compreendendo, além dos serviços públicos de saneamento básico: o
abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos
urbanos e o manejo de águas pluviais urbanas; também o controle ambiental de
vetores e reservatórios de doenças e a disciplina da ocupação e uso do solo, nas
condições que maximizem a promoção e a melhoria das condições de vida tanto
no meio urbano quanto no meio rural [...]. Desempenhando duplo papel para que
se estabeleçam condições de desenvolvimento sustentável em meio urbano, o
saneamento ambiental objetiva assegurar condições de salubridade ao homem e
reduzir os impactos ambientais das atividades humanas.

O Ministério das Cidades e a Organização Pan-Americana da Saúde (2005,
p. 38) consideram ainda que:
As ações de saneamento ambiental se constituem em uma meta social diante de
sua essencialidade à vida humana e à proteção ambiental, o que evidencia o seu
caráter público e o dever do Estado na sua promoção, constituindo-se em ações
integrantes de políticas públicas e sociais.

Reconhece que “o saneamento é instrumento para controlar impactos da
urbanização sobre o meio ambiente e para reduzir os riscos naturais” (MINISTÉRIO
DAS CIDADES, 2005, p. 98).
A despeito do reconhecimento de sua importância por parte do governo, o
saneamento é o setor de infra-estrutura menos desenvolvido no Brasil, cuja evolução
tem sido muito lenta para reduzir a diferença em relação às demais áreas.
Segundo pesquisa realizada pela Consultoria Simonsen Associados, a
persistir esse ritmo, a meta de universalização dos serviços de saneamento no Brasil
só será atingida “em 2047, no caso do esgoto, e em 2053, no da água. Para
antecipar essa meta em duas décadas, seria necessário aplicar 10 bilhões de Reais
ao ano. No entanto, os investimentos realizados por todas as esferas de governo
não têm alcançado sequer um terço desse valor” (EXAME, 2006, p. 116).
A informação é confirmada pelo Ministério das Cidades (2005, p. 96):
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No Brasil atual, a despeito dos progressos realizados em abastecimento de água
e, em menor monta, em esgotamento sanitário, são notórias as carências de
atendimento e cobertura dos serviços de saneamento. Ao se buscar qualificar
essas carências, notam-se nítidas distinções entre níveis de cobertura por tipos de
serviço, entre as regiões brasileiras, entre os espaços urbano e rural e entre as
diversas camadas de renda das populações.

O incremento populacional alimenta um déficit histórico no saneamento,
onde a demanda cresce aceleradamente e o aumento absoluto da cobertura não a
acompanha. Há no Brasil 20,5 milhões de habitantes que não dispõem de água
potável em quantidade suficiente e 46,7 milhões que não têm acesso a estrutura
mínima de saneamento. Estatísticas, como a da mortalidade infantil, refletem a
precariedade dos serviços de saneamento. “No Brasil, a cada 1 000 pessoas que
nascem, 30 morrem antes de completar 5 anos. No grupo das 15 maiores
economias do mundo, o índice brasileiro só não é pior que o da Índia” (EXAME,
2006, p. 118).
No início da década de 1970, com o processo de urbanização acelerada, foi
lançado o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANASA), financiado com
recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O modelo de
planejamento do PLANASA induziu os municípios a conceder a gestão dos serviços
de água e esgoto para companhias estaduais. Após sua extinção, em 1985, ocorreu
uma desorganização institucional do setor, pela ausência de um marco regulatório, o
que resultou nos seguintes problemas no saneamento brasileiro: conflitos e
competição entre os entes federativos pela titularidade dos serviços, ausência de
uma política permanente de investimentos federais, recusa dos municípios em
renovarem os acordos com as operadoras estaduais firmados durante a vigência do
PLANASA e a indefinição de competências, (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, p.
51).
No início de 2007 foi sancionada a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007,
que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política
Federal de Saneamento Básico. Entretanto, a disputa pela titularidade dos serviços
não foi resolvida pela nova Lei. O governo optou por deixar a solução da
controvérsia para o Supremo Tribunal Federal (STF).
A falta de regras claras nas últimas duas décadas transformou o setor de
saneamento em um dos menos atraentes para o setor privado, mas há uma
expectativa de que essa resistência diminua com a entrada em vigor do marco
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regulatório citado. Entretanto, contribui também para desencorajar investimentos no
setor, o fato de que a tributação sobre as empresas de saneamento básico chega a
consumir 20% da receita bruta (EXAME, 2006, p. 118-119).
No caso dos serviços de drenagem urbana, apenas 256 municípios têm
plano diretor de drenagem, pouco mais de 1000 contam com informações
pluviométricas e meteorológicas e apenas 700 utilizam essas informações. A troca
de experiências entre os municípios é pequena e o planejamento das intervenções
baseia-se no controle de cheias (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, p. 51).
Com relação à coleta pública de lixo, quase 80% dos domicílios brasileiros
são atendidos, entretanto, apenas 8,2% dos municípios têm programa de coleta
seletiva e uma parcela ainda menor incorpora os catadores como parceiros dos
serviços de triagem e reciclagem. A maioria dos municípios não possui autarquias ou
empresas públicas específicas para a limpeza urbana e destina o lixo coletado para
depósitos a céu aberto (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, p. 50).
A discussão a respeito de resíduos sólidos no Brasil ainda está mais focada
na necessidade de destiná-lo corretamente e menos em reduzir o volume gerado
diretamente na fonte ou na possibilidade de sua reutilização ou reciclagem.
O segmento ainda não tem regulação específica, mas há uma proposta de
legislação: a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em tramitação na Câmara dos
Deputados. Enquanto a questão não se resolve, registram-se avanços em temas
específicos, como a regulamentação do gerenciamento do RCD através da
Resolução CONAMA nº 307 de 5 de julho de 2002, que será examinada mais à
frente.
Porém,

Blumenschein

(2004b,

p.

79)

aponta

alguns

entraves

à

implementação da resolução: a ineficiência do sistema de fiscalização; a indiferença
da sociedade que aceita resíduos em qualquer lugar, ou ainda, o seu uso para
aterramento; a falta de capacitação técnica dos municípios e, conseqüentemente,
sua lentidão para atender à resolução; a falta de dados precisos com relação ao
volume gerado; a falta de recursos aliada à cultura dos municípios de que sistemas
integrados de gestão de resíduos geram alto custo e a falta de integração entre os
órgãos municipais (meio ambiente, limpeza urbana, planejamento, entre outros), o
que a autora denominou de cultura “do eu falo sozinho”. Blumenschein finaliza
afirmando que enquanto não se atende à resolução, o solo urbano continua
recebendo as cargas do mau gerenciamento do RCD.
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O Ministério das Cidades e a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS)
produziram uma publicação intitulada “Política e plano municipal de saneamento
ambiental – experiências e recomendações”. O objetivo da publicação é “contribuir
com as Metas de Desenvolvimento do Milênio estabelecidas pela ONU, fortalecer o
desenvolvimento local e ampliar o acesso das ações de Saneamento Ambiental a
todos” (MINISTÉRIO DAS CIDADES; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA
SAÚDE, 2005, p. 25). A publicação trata de aspectos teóricos e conceituais sobre
políticas públicas e sociais, para, posteriormente, situar as políticas de saneamento
ambiental. Apresenta algumas experiências brasileiras na formulação de políticas e
Plano Municipal de Saneamento Ambiental (PMSA), que foram desenvolvidas nos
municípios de Alagoinhas, Salvador, Vitória da Conquista, Barra do Choça e
Pintadas, todas no Estado da Bahia. Tece recomendações gerais para a formulação
de uma Política Municipal de Saneamento Ambiental, definindo os princípios básicos
e os complementares, as diretrizes e os objetivos (geral e específicos). Também são
definidas as ações:
No plano institucional, em nível municipal, uma política de saneamento ambiental
deve contemplar as populações urbanas e rurais, promovendo ações de
abastecimento de água em quantidade e dentro dos padrões de potabilidade
vigentes; o manejo sustentável dos esgotos sanitários e dos resíduos sólidos,
exceto o industrial; o manejo na área urbana das águas pluviais; e o controle
ambiental de vetores e reservatórios transmissores de doenças. As demais ações
devem ser tratadas no âmbito das políticas específicas das respectivas áreas
(MINISTÉRIO DAS CIDADES; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE,
2005, p. 96-97).

São princípios para a elaboração de uma Política Municipal de Saneamento
Ambiental: universalidade, integralidade das ações, eqüidade, participação e o
controle social, titularidade municipal e gestão pública (MINISTÉRIO DAS CIDADES;
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2005, p. 97-103).
Por sua vez, os princípios complementares compreendem: articulação e
integração institucional, sustentabilidade, direito à informação, direito à educação
sanitária e ambiental e prestação adequada dos serviços (MINISTÉRIO DAS
CIDADES; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2005, p. 104-106).
Uma Política Municipal de Saneamento Ambiental deve ter como objetivos
gerais: a universalização do acesso aos serviços de saneamento ambiental e a
promoção da efetividade das ações de saneamento ambiental, por meio da
execução de obras e serviços e realização da gestão, de forma eficiente e eficaz,
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para garantir sua função social (MINISTÉRIO DAS CIDADES; ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE, 2005, p. 106).
A organização de um Sistema Municipal de Saneamento Ambiental (SMSA),
é apresentada como uma estratégia promissora para a execução racional e
organizada das ações de saneamento ambiental municipal. O sistema deve ser
composto por:
[...] instâncias, instrumentos básicos de gestão e um conjunto de agentes
institucionais que, no âmbito das respectivas competências, atribuições,
prerrogativas e funções, integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a
formulação das políticas, definição de estratégias, execução e avaliação das
ações de saneamento ambiental (MINISTÉRIO DAS CIDADES; ORGANIZAÇÃO
PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2005, p. 107).

Por fim, faz as recomendações gerais para a elaboração de um plano
municipal e de projetos locais de saneamento ambiental e explica que:
Para elaboração do Plano, faz-se necessário que o Poder Público Municipal tome
a decisão política de realizá-lo. Assim sendo, a Prefeitura Municipal deverá formar
equipe para tal, podendo firmar convênio com universidade(s) pública(s), se
possível, da região, que tenha(m) conhecimento no campo do saneamento
ambiental, para auxiliar na elaboração (MINISTÉRIO DAS CIDADES;
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2005, p. 107).

Transpondo os desafios do Desenvolvimento Sustentável para o âmbito das
cidades e considerando a dimensão sustentabilidade ambiental, tem-se nas ações
de saneamento ambiental, implementadas por políticas e planos específicos, uma
das possibilidades para atingir níveis de salubridade ambiental adequados tanto
para a saúde humana, quanto para a saúde do ambiente natural.
A Figura 1.11 apresenta, de forma esquemática, a relação entre a idéia do
Desenvolvimento Sustentável e a elaboração de políticas e planos de saneamento
ambiental.
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PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL (PIGRCC)

Figura 1.11: Desenvolvimento Sustentável e as ações de saneamento ambiental.
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A Política Municipal de Saneamento Ambiental deve prever a elaboração do
PMSA, cujas componentes são: Drenagem Urbana, Tratamento e Abastecimento de
Água, Coleta e Tratamento de Esgoto, Resíduos Sólidos Urbanos e Controle de
Vetores, conforme esquematizado na Figura 1.11.
Para cada componente é elaborado seu respectivo plano, todavia deve
haver a integração entre todas, bem como a integração intra e interinstituições para
identificar e corrigir não conformidades e superposições de ações e de funções,
evitando-se assim desperdício de recursos e promovendo-se a otimização de
processos.
Os estudos referentes à componente Resíduos Sólidos Urbanos devem
conceder especial atenção ao RCD e resultar na elaboração do Plano Integrado de
Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (PIGRCC), conforme preconizado
na Resolução CONAMA 307 de 5 de julho de 2002, devido a questões que serão
expostas no capítulo seguinte.
Uma vez estabelecidos os marcos regulatórios e definidas as questões
legais, tributárias e institucionais, através da Política Municipal de Saneamento
Ambiental e dos planos correlatos, os municípios devem implementá-los e ainda,
criar condições para a atuação do setor privado e para o surgimento e sustentação
de cadeias produtivas, principalmente aquelas ligadas às atividades de reciclagem.
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CAPÍTULO 2: O RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)
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2.1

A CONSTRUÇÃO CIVIL E O RCD

A idéia de Desenvolvimento Sustentável implica em uma reformulação das
atividades humanas geradoras de impactos ambientais negativos. Torna-se
necessário considerar todos os impactos da produção e do consumo de produtos,
desde a extração da matéria-prima, os processos industriais, o transporte dos
produtos acabados, o descarte dos resíduos da produção e também o do próprio
produto após seu consumo.
Todo o ciclo de vida do produto, seja ele qual for, deve ser planejado,
gerenciado, controlado e monitorado de forma que os resíduos sejam incorporados
ao processo produtivo ou tenham aproveitamento em outra cadeia produtiva. Desta
forma, evita-se os descartes para o meio natural e conseqüentemente a geração de
impactos ambientais negativos. Esta é a situação ideal, porém, caso seja ela
impossível a disposição final dos resíduos deve ser feita de forma correta e
controlada.
A construção civil é uma das atividades humanas mais impactantes do ponto
de vista ambiental, pois produz significativas alterações no meio ambiente ao longo
de toda sua cadeia produtiva, desde a ocupação de terras, a extração de matériaprima, a produção de insumos e materiais, o transporte, a construção, o uso e a
demolição. Em todas as suas etapas ocorre a geração de resíduos. Como a
produção dos materiais destinados ao consumo nos canteiros de obra também gera
resíduos, de maneira geral, estima-se que o conjunto do setor da construção civil
“seja responsável por cerca de 40% dos resíduos gerados na economia” (JOHN,
2001, p. 32). Entretanto, o principal responsável individual pelos impactos ambientais
da CPIC é a sua cadeia principal ou de processos

6

(BLUMENSCHEIN, 2004a,

P.88). As Figuras 2.01 e 2.02 apresentam exemplos dos impactos da CPIC no meio
ambiente pela extração de matéria-prima e a Figura 2.03 pela agressão à paisagem
urbana e pelo desperdício de materiais e de espaço, quando da disposição final dos
resíduos em aterros.
6

Segundo Blumenschein (2004a, p.88), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, em 2002, definiu como cadeia produtiva o conjunto de atividades que se articulam
progressivamente desde os insumos básicos até o produto final, incluindo distribuição e
comercialização, constituindo-se em elos de uma corrente. Ao aplicar o conceito ao universo da
Indústria da Construção, pode-se afirmar que a mesma é composta por três grupos industriais
básicos, que representam os seus elos macro, a saber: cadeia de suprimentos, cadeia principal ou de
processos e a cadeia auxiliar.
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Figura 2.01: Impactos da Cadeia Produtiva da Indústria da Construção (CPIC) no meio
ambiente pela extração de areia. Fotografias aéreas mostrando a extração de areia no Rio
Paraíba. Na imagem da esquerda, a parte mais escura é o rio e a parte em cor mais clara, na
sua margem esquerda, são as cavas de areia, denominadas lagoas mortas. Na imagem da
direita as lagoas mortas estão à direita da linha do rio, em cor mais clara.

Fonte: Vale Verde (2007).

Figura 2.02: Impacto da Cadeia Produtiva da Indústria da Construção (CPIC) no meio ambiente
causado por atividade minerária no Rio Paraíba do Sul. A margem do curso d’água encontra-se
desmatada, com erosão causando assoreamento na área de extração de areia.

Fonte: Vale Verde (2007).
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Figura 2.03: Impactos da Cadeia Produtiva da Indústria da Construção (CPIC) no meio
ambiente pela disposição final dos resíduos no Aterro de Itatinga em São Paulo.

Fonte: Pinto (2005).
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O modo de produção adotado, tanto pelas empresas quanto pela população
em geral, afasta cada vez mais a CPIC do que se denomina Desenvolvimento
Sustentável. John alerta para o fato de que “nenhuma sociedade poderá atingir o
desenvolvimento sustentável sem que a construção civil, que lhe dá suporte, passe
por profundas transformações” (JOHN, 2001, p. 29)
Blumenschein (2004a, p. 90) explica que para haver uma mudança das
metodologias e tecnologias empregadas pela CPIC é preciso aprender uma forma
diferente de produzir o ambiente construído, incluindo-se o ato de projetá-lo,
construí-lo e utilizá-lo, o que envolve princípios e conceitos da arquitetura e do
urbanismo sustentáveis.
A Agenda 21 Brasileira 7 aponta as inovações tecnológicas e organizacionais
como elementos estratégicos para o alcance da sustentabilidade. Alerta para a
necessidade de estimular iniciativas que aumentem a eficiência na utilização de
recursos, reduzam a geração na fonte, empreguem reutilização e reciclagem de
resíduos e reduzam a quantidade de resíduos na fase de descarte. Propõe a
aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos nos diversos setores da
economia, em favor do Desenvolvimento Sustentável, por meio da geração e
aplicação de Tecnologias Ambientalmente Sustentáveis (TAS) (COMISSÃO DE
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA AGENDA 21
NACIONAL; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007).

7

A Agenda 21 Brasileira foi preparada pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e
da Agenda 21 Nacional (CPDS) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Foi lançada em julho de
2002. É composta por dois documentos: a “Agenda 21 Brasileira: ações prioritárias” e a “Agenda 21
Brasileira: resultado da consulta nacional”. Sua elaboração se deu a partir do compromisso assumido
na CNUMAD, onde cada país participante se comprometeu a elaborar documentos específicos,
vinculados à suas respectivas realidades, porém de acordo com as proposições da Agenda 21,
documento produzido ao final da conferência.
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Em 1999, o Conselho Internacional para Pesquisa e Inovação na Construção
publicou uma agenda para o setor da construção civil denominada Agenda 21 da
Construção Sustentável

8

(INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND

INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUCTION, 2000). A publicação apresenta
uma estrutura geral para fundamentação das agendas locais, nacionais ou setoriais,
a serem desenvolvidas internacionalmente. Considera que a indústria da construção
e o ambiente construído são fundamentais para o Desenvolvimento Sustentável da
sociedade. Ainda, segundo essa publicação, são atitudes indispensáveis para esse
fim:
• Minimizar o consumo de recursos (reduzir) 9;
• Maximizar a reutilização de recursos (reutilizar);
• Usar recursos renováveis ou recicláveis (reciclar);
• Proteger o meio ambiente;
• Criar um ambiente saudável e não tóxico;
• Buscar a qualidade na criação do ambiente construído
Essas idéias têm orientado a formulação de políticas públicas e privadas,
principalmente do setor financeiro, e certamente atingirão as atividades da CPIC,
conduzindo a várias mudanças no setor. Entretanto, a análise deste trabalho
restringe-se ao RCD.
A denominação RCD é uma adaptação dos termos “C&D debris”
waste”

10

ou “C&D

11

, sendo o termo técnico específico para o entulho (fragmentos ou restos de

demolição, obras e solos de escavações diversas) (PINTO, 1999, p. 176).
O RCD é composto por uma fração inerte, passível de reaproveitamento,
classificada como Resíduo Classe III pela NBR 10004:2004 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a). Porém, geralmente, possui uma
outra fração composta por materiais que podem lhe conferir toxidade, tais como:
restos de tintas e de solventes, peças de amianto e metais diversos, cujos

8

Título original: Agenda 21 on Sustainable Construction.
Política dos 3Rs: princípios que constituem a sigla: Reduzir, Reutilizar e Reciclar, considerando esta
ordem de importância. Essencial em políticas de gerenciamento de resíduos.
10
C&D debris: Construction and Demolition Debris; traduzindo: escombros de construção e
demolição.
11
C&D waste: Construction and Demolition Waste; traduzindo: lixo de construção e demolição.
9
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componentes, quando dispostos inadequadamente, podem reagir quimicamente
entre si ou com outros elementos do meio ambiente. A composição do RCD é
bastante variável e podem ser citados como fatores dessa variação:
• O nível de planejamento, definição e detalhamento na fase de projeto:
quanto mais definidos, detalhados e conectados entre si estiverem os
projetos de arquitetura, estrutura, instalações e formas, menos erros
serão cometidos durante a execução da obra e conseqüentemente haverá
menor índice de desperdício;
• O planejamento durante a execução da obra: na ausência de
instrumentos de gestão e controle rigorosos, o aumento do índice de
desperdício é certo;
• A técnica construtiva empregada: as atuais inovações tecnológicas
normalmente prezam pela redução de perdas e de uso de recursos
naturais, significando, além de diferencial competitivo, ganhos ambientais.
• A qualidade da mão-de-obra;
• A manutenção e calibração adequadas das máquinas e equipamentos;
• A escolha de materiais inferiores acarretará necessidade de reparos ainda
na fase de construção e muito mais durante o ciclo de vida da edificação;
• Sistema de Gestão Ambiental (SGA): quando existente nas obras é um
importante instrumento de redução de desperdício e otimização de
processos.
O Quadro 2.01 apresenta exemplos de composição média do RCD obtida
por diferentes autores em diversas localidades.
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Quadro 2.01: Composição média do RCD obtida por diferentes autores e em diversas
localidades
LOCALIDADE
São Carlos

COMPOSIÇÃO DO RCD

AUTORES

Em canteiros de obras convencionais:
Argamassas 64 %
Tijolos 18%
Componentes cerâmicos 11,1%
Concreto 4,2%
Outros 2,7%

PINTO (1999)

Hong Kong

Concreto 31,2%
Lixo, solo e barro 23,8%

PINTO (1999)

Bélgica

Alvenaria 45,2 %
Concreto 38,2%

PINTO (1999)

Toronto

Madeira 34,8%
Agregados e cerâmica 24,1%

PINTO (1999)

São Paulo

No Aterro de Itatinga:
Solo 33%
Materiais cerâmicos 30%
Argamassas 24%
Concreto 8%
Outros 4%
Orgânicos 1%

BRITO FILHO (1999)

Florianópolis

Análise de containeres:
Material cerâmico e cimentício 49%
Papel, plástico, lata, aço e madeira 28%
Solo, galhos de arvores e lixo 23%

XAVIER; ROCHA (2001)

Santo André

Fonte: adaptado de Degani (2003, ANEXO 1).

De acordo com Pinto e Gonzáles (2005, p. 15-16), devem ser considerados
como principais responsáveis pela geração de volumes significativos de RCD:
• Executores de reformas, ampliações e demolições - atividade que,
raramente, é formalizada com a aprovação de plantas e solicitação de
alvarás, mas que, no conjunto, consiste na fonte principal desses
resíduos;
• Construtores de edificações novas, térreas ou de múltiplos pavimentos com áreas de construção superiores a 300 m², cujas atividades quase
sempre são formalizadas;
• Construtores de novas residências, tanto aquelas de maior porte, em
geral formalizadas, quanto as pequenas residências de periferia, quase
sempre auto construídas e informais.
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A Figura 2.04 ilustra a média da origem do RCD em algumas cidades
brasileiras diagnosticadas por Pinto.

RESIDÊNCIAS NOVAS
20%

REFORMAS,
AMPLIAÇÕES E
DEMOLIÇÕES 59%

EDIFICAÇÕES NOVAS
(ACIMA DE 300 m²) 21%

Figura 2.04: Origem do RCD em algumas cidades brasileiras (% da massa total).

Fonte: Pinto e Gonzáles (2005, p. 16).

O RCD é proveniente, portanto, de pequenos e grandes geradores. São
grandes geradores as empresas construtoras e transportadoras. Os pequenos
geradores são a população em geral e todos aqueles que transportam pequenos
volumes de RCD.
Com relação às empresas construtoras, Degani (2003, p. 1) afirma que:
Ainda são muito incipientes as iniciativas voltadas à gestão adequada dos
recursos naturais empregados e dos resíduos depositados no meio ambiente.
Sobre este último, é marcante a despreocupação com seu grande volume e
destino final. Talvez isso se deva à falta de informações a respeito dos impactos
ambientais decorrentes das práticas construtivas atuais e talvez também ao
desconhecimento de ferramentas e metodologias de gestão que possam auxiliar
as empresas construtoras.

Blumenschein (2004b, p. 81), ao analisar o processo produtivo da cadeia
principal da CPIC, identifica, como fatores contribuintes para a elevação do volume
de RCD, perdas que podem ser classificadas da seguinte maneira:
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• Perdas inevitáveis decorrentes de fatores climáticos;
• Perdas inerentes ao processo construtivo;
• Perdas agregadas resultantes de materiais aplicados para sanar incorreções
de projetos ou incompatibilidade entre os mesmos;
• Perdas de produtividade referentes ao uso indevido do tempo de trabalho;
• Perdas evitáveis decorrentes do desperdício.

Quanto aos pequenos geradores, a questão agrava-se ainda mais, uma vez
que boa parte das obras não tem sequer projetos, a maioria delas não é planejada
e/ou não contam com gerenciamento de profissional habilitado e, mesmo quando
dispõem de todos esses itens, as pessoas envolvidas desconhecem por completo a
questão dos resíduos gerados e de sua destinação.
Assim, o RCD corresponde a uma significativa parcela dos RSUs, conforme
demonstra a Figura 2.05.

DOMICILIAR 28%

OUTROS 11%
RCD 61%

Observações
Presença dos diversos componentes nos resíduos sólidos urbanos, em massa (média de 11
municípios, a saber: Belo Horizonte, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Piracicaba, Vitória da
Conquista, Araraquara, Santo André, Diadema, Ribeirão Pires, Uberlândia e São José do Rio Preto).
RCD: Resíduos de Construção e Demolição, não incluída a movimentação de solo.
DOMICILIAR: Resíduos Domiciliares, incluídos resíduos de comércio e serviços, varrição, etc.
OUTROS: abrangem os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) e os resíduos volumosos (podas,
móveis e inservíveis).
Figura 2.05: Componentes dos resíduos sólidos urbanos (média de 11 municípios).
Fonte: Pinto e Gonzáles (2005, p. 24).
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Os resíduos produzidos nas atividades de construção, manutenção e
demolição têm estimativa de geração muito variável. Depende da localização
geográfica, da densidade populacional, da renda per capta e do desempenho do
setor da construção civil que, por sua vez, está intrinsecamente ligado à demanda
por obras públicas e/ou privadas. O Quadro 2.02 lista algumas estimativas de
geração de RCD feitas por diferentes autores e em localidades diversas que
demonstram essa variação.

Quadro 2.02: Estimativa de geração de RCD em alguns países
PAÍS
Suécia

QUANTIDADE ANUAL
1000 ton / ano
1,2 a 6

AUTORES

Kg / hab.ano
136 a 680

TOLSTOY, BÖRKLUND & CARLSON (1998)
EU (1999)

Holanda

12,8 a 20,2

820 a 1300

LAURITZEN (1998)
BROSSINK; BROUWERS & VAN KESSEL
(1996)
EU (1999)

EUA

136 a 171

463 a 584

EPA (1998)
PENG, GROSSKOPF, KIBERT (1994)

UK

50 a 70

880 a 1120

DETR (1998); LAURITZEN (1998)

Bélgica

7,5 a 34,7

735 a 3359

Dinamarca

2,3 a 10,7

440 a 2010

Itália

35 a 40

600 a 690

Alemanha

79 a 300

963 a 3658

Japão

99

785

KASSAI (1998)

Portugal

3,2

325

EU (1999) ***

Brasil

**

230 a 760

PINTO (1999)

LAURITZEN (1998)
EU (1999)

Observações
* Na União Européia a produção de RCD está entre 221 a 334 milhões de toneladas por ano, o que
significa uma média de 607 a 918 Kg / hab.ano (VÁZQUEZ, 2001, p. 22).
** No Brasil o trabalho sistemático apenas se inicia e os dados disponíveis são de PINTO (1999).
Dada a inexistência de dados estatísticos, esse autor propôs uma metodologia para estimar a
geração de RCD em centros urbanos. Nas 10 cidades estudadas por ele, a geração de RCD variou
de 230 a 760 Kg / hab.ano (JOHN, 2000, p. 17).
***EU: European Union; traduzindo: União Européia.
Fonte: adaptado de John (2000, p. 18).
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Segundo John, pode-se admitir que “os valores típicos encontram-se entre
400 e 500 kg / hab.ano” (JOHN, 2001, p. 32). Da leitura dos diferentes autores e da
comparação de dados pela observação dos quadros, pode-se apreender que
qualquer iniciativa de planejamento e gerenciamento de RCD deve ser prescindida
de um diagnóstico qualitativo e quantitativo do mesmo.

2.2

A legislação ambiental e normas referentes ao RCD

Inúmeras são as exigências legais para a correta adequação das atividades
produtivas à capacidade suporte do meio. As legislações são criadas no âmbito
Federal, Estadual e Municipal. Aqui estão relacionadas apenas as exigências legais
gerais, válidas para todo o território nacional e relacionadas com o RCD. Isso
significa que é necessário levantar e analisar as exigências legais nas esferas
Estadual

e

Municipal

sempre

que

houver

intenção

de

implantação

de

empreendimento, público ou privado, em determinado local. A legislação varia
também em função do tipo de empreendimento.
Os principais instrumentos legais que se aplicam direta ou indiretamente ao
gerenciamento de RCD, ou seja, à produção, à destinação e ao tratamento do RCD
nas cidades brasileiras são: o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, a
Resolução CONAMA nº 307 de 5 de julho de 2002 e um conjunto de normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
A Constituição Federal, promulgada em 1988, aborda a questão do meio
ambiente, o controle da poluição e a disposição final de resíduos sólidos, de maneira
abrangente, ao definir que:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações (BRASIL, 2007).

O Artigo 225 e os Princípios Gerais do Direito Ambiental Brasileiro são
elementos norteadores da elaboração de toda a legislação ambiental no Brasil,
principalmente das resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
O CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA). É um colegiado representativo de cinco setores, a saber:
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órgãos federais, estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade civil. É da
competência do CONAMA, entre outras, “deliberar, sob a forma de resoluções,
proposições, recomendações e moções, visando o cumprimento dos objetivos da
Política Nacional de Meio Ambiente” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007).
As resoluções são um dos atos do CONAMA e são elaboradas sempre que
há a necessidade de “deliberação vinculada a diretrizes e normas técnicas, critérios
e padrões relativos à proteção ambiental e ao uso sustentável dos recursos
ambientais” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007).
A Resolução CONAMA nº 307 de 5 de julho de 2002 refere-se ao RCD e
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2007). Essa
resolução criou os instrumentos para a superação das questões relacionadas ao
RCD ao definir responsabilidades e deveres para o setor público e privado e ao
apresentar as bases para a elaboração de normas técnicas, tanto para o correto
manejo dos resíduos, como para o seu uso pós-reciclagem (PINTO; GONZÁLES,
2005, p. 9).
A resolução impõe aos geradores a obrigatoriedade da redução, da
reutilização, da reciclagem e da destinação final, quando, prioritariamente, a não
geração dos resíduos não puder ser alcançada (PINTO; GONZÁLES, 2005, p. 9). De
acordo com esse instrumento, os municípios e Distrito Federal deverão desenvolver
e implementar políticas estruturadas e dimensionadas a partir de diagnósticos locais
na forma de um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
(PIGRCC). Esse plano deverá prever condições de atendimento aos pequenos
geradores através de um Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil e disciplinar a ação dos grandes geradores, mediante a exigência
de Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PINTO;
GONZÁLES, 2005, p. 10).
A Figura 2.07 permite uma visualização das ações componentes do PIGRCC
para pequenos e grandes geradores.
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PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL (PIGRCC)
(RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307)

PROGRAMA MUNICIPAL DE
GERENCIAMENTO

PEQUENOS GERADORES
DESCARTAM EM ÁREAS
CADASTRADAS (PONTOS
DE ENTREGA)

PROJETOS DE
GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS
GERADORES

GERADORES

DE

DE GRANDES

PEQUENOS

VOLUMES

VOLUMES

GRANDES GERADORES
AUTODECLARAM
COMPROMISSO DE USO
DE TRANSPORTADORES
CADASTRADOS E ÁREAS
DE MANEJO LICENCIADAS

Linha divisória entre pequenos e grandes
geradores a critério técnico do sistema de limpeza
urbana local

Figura 2.07: Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PIGRCC).

Fonte: Pinto e Gonzáles (2005, p. 12).

A Resolução CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 também estabeleceu uma
classificação específica para o RCD, uma vez que sua classificação pela NBR
10004:2004 não considerava a fração Não Inerte (Classe II) e a Perigosa (Classe I)
do RCD. O artigo 3º classifica os resíduos, enquanto o artigo 10º estabelece a
destinação dos resíduos de acordo com cada classe. O Quadro 2.03 mescla as
informações contidas nos artigos citados.
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Quadro 2.03: Classe, descrição, exemplo e destinação dos resíduos segundo a Resolução
CONAMA 307 de 5 de julho de 2002
CLASSE

DESCRIÇÃO

EXEMPLO

DESTINAÇÃO

a) Resíduos de construção,
demolição, reformas e
reparos de pavimentação e
de outras obras de infraestrutura, inclusive solos
provenientes de
terraplanagem.

Classe A

Resíduos reutilizáveis ou
recicláveis

b) Resíduos de construção,
demolição, reformas e
reparos de edificações:
componentes cerâmicos
(tijolos, blocos, telhas,
placas de revestimento
etc.), argamassa e
concreto.

Deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de
agregados ou
encaminhados a áreas de
aterro de resíduos da
construção civil, sendo
dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou
reciclagem futura.

c) Resíduos de processo de
fabricação e/ou demolição
de peças pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos,
meios-fios etc.) produzidas
nos canteiros de obras.

Plástico, papel, papelão,
metais, vidros, madeiras e
outros.

Classe B

Resíduos recicláveis para
outras destinações

Classe C

Resíduos para os quais não
foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações
Produtos oriundos do
economicamente viáveis
gesso.
que permitam sua
reciclagem / recuperação
Resíduos considerados
perigosos oriundos do
processo de construção

Tintas, solventes, óleos e
outros.

Resíduos contaminados
oriundos de demolições

Resíduos de reformas e
reparos de clínicas
radiológicas, instalações
industriais e outros.

Classe D

Fonte: Santos, Veiga e Melo (2004, p. 66).

Deverão ser reutilizados,
reciclados ou
encaminhados a áreas de
armazenamento
temporário, sendo
dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou
reciclagem futura.
Deverão ser armazenados,
transportados e destinados
em conformidade com as
normas técnicas
especificas.

Deverão ser armazenados,
transportados, reutilizados
e destinados em
conformidade com as
normas técnicas
especificas.
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O conjunto de normas da ABNT tem por objetivo a regulamentação da
gestão e manejo corretos do RCD à luz da Resolução CONAMA 307 de 5 de julho
de 2002. São elas:
• NBR 15112 de junho de 2004:
Fixa requisitos exigíveis para projeto, implantação e operação de áreas de
transbordo e triagem de resíduos da construção civil e resíduos volumosos.
O principal objetivo é fazer a triagem, armazenamento temporário, eventual
transformação e posterior remoção dos materiais para destinação adequada
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004b).
• NBR 15113 de junho de 2004:
Especifica diretrizes para projeto, implantação e operação dos aterros de
resíduos sólidos Classe A (os reutilizáveis ou recicláveis) e inertes (rochas,
tijolos, vidros, entre outros) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004c).
• NBR 15114 de junho de 2004:
Fixa requisitos mínimos para projeto, implantação e operação das áreas de
reciclagem dos resíduos da construção civil, especificando as medidas
necessárias para o perfeito funcionamento desses locais (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004d).
• NBR 15115 de junho de 2004:
Define critérios para orientação quanto a execução de camadas de reforço,
sub-base e base de pavimentos com agregados reciclados da construção
civil, denominados Agregados Reciclados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2004e).
• NBR 15116 de agosto de 2004:
Estabelece os requisitos para o emprego de agregados reciclados de
resíduos sólidos da construção civil (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2004f).
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2.3

O destino final do RCD

Além de ser gerado em grande volume, o RCD, geralmente, não recebe
destinação adequada. A sua deposição irregular contribui para o aumento da sujeira
nas vias públicas, para a obstrução de elementos do sistema de drenagem urbana,
para a degradação de mananciais, para a contaminação de águas subterrâneas por
percolação de elementos de alta toxidade e de chorume e para o esgotamento
prematuro das áreas de disposição final de resíduos (BLUMENSCHEIN, 2004a, p.
93). Quando depositado em aterros públicos, o RCD, em algumas cidades
brasileiras pesquisadas, chega a ocupar cerca de 50% do volume total desses locais
(D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 179). Por tal razão a Resolução CONAMA 307 de
5 de julho de 2002, no seu artigo 4º, parágrafo 1º, proíbe a disposição final do RCD
em aterros domiciliares.
Outra forma irregular de deposição é o lançamento de RCD em terras
baixas, junto a áreas de drenagem, impedindo a infiltração das águas no solo; ou o
descarte feito diretamente no leito de canais e cursos d’água, provocando obstrução
do escoamento e conseqüentes inundações (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p.179).
Sobre a ocupação das áreas de drenagem urbana por deposições de RCD Pinto
(2001, p. 84) comenta:
A irracionalidade da situação se revela mais fortemente em municípios que
passaram por processo intenso de urbanização e se vêem obrigados a investir em
custosas obras de contenção e reservação temporária de elevados volumes de
água (“piscinões”), para suprir o papel que as áreas naturais anteriormente
cumpriam.

É ainda comum o lançamento de RCD em encostas e em áreas frágeis e de
risco

constituindo

depósitos

instáveis

e

sujeitos

a

deslizamentos

e

desmoronamentos (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p.179). Seu despejo clandestino
em vias públicas, terrenos baldios e bota-foras

12

irregulares é outra prática de

deposição comum em cidades de diferentes portes e regiões. Nem sempre a
administração pública promove a limpeza desses locais de deposição clandestina,
que se transformam em verdadeiros lixões a céu aberto tornando-se questão de
saúde pública (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p.179).

12

Bota-fora: área pública ou privada para disposição de resíduos predominantemente inertes.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2.08: Deposições de RCD: (a) na região sudeste de Goiânia entre os Condomínios Portal
do Sol I e Alphaville Flamboyant; (b) no Residencial Veredas dos Buritis, região sudoeste de
Goiânia; (c) nas margens da estrada municipal que liga a BR-060 à GO-106, na Macrozona
Rural do Alto Dourados de Goiânia; (d) RCD utilizado para conter o processo erosivo do
Córrego Retirinho, na região da Vila Pedroso, na Macrozona Construída de Goiânia.
Fonte: Sá (2007).
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O problema está além da alteração visual e estética da paisagem. Refere-se
a aspectos ambientais negativos que, por sua vez, gerarão impactos igualmente
negativos e significativos, entre os quais encontra-se a formação de locais propícios
à proliferação de vetores de doenças (insetos, aracnídeos e roedores), o que torna
mais sérios e agudos os problemas de saneamento ambiental.
A política de proteção ambiental, quando existe nos municípios, é voltada
quase exclusivamente para ações corretivas, tais como a limpeza de áreas de
deposição clandestina ou a disposição controlada do RCD em aterros. Essa política
é equivocada e limitada, principalmente no que diz respeito aos aterros, pois se
constitui em “desperdício, por tempo indefinido, de um recurso limitado, o solo, além
de concentrarem enormes quantidades de resíduos perigosos e sempre estarem
sujeitos a acidentes de graves conseqüências” (JOHN, 2001, p. 36).
O custo para manutenção, monitoramento e controle dos aterros é alto. Em
2001, John (2001, p. 36) constatou que, na grande São Paulo, esses valores
facilmente ultrapassavam US$ 100 / ton.
Na imensa maioria dos municípios brasileiros as soluções adotadas são
sempre emergenciais e caracterizam uma prática que Pinto (2001, p. 78) denominou
de “Gestão Corretiva”. Nas palavras do autor:
A Gestão Corretiva caracteriza-se por englobar atividades não preventivas,
repetitivas e custosas, que não surtem resultados adequados, e são, por isso,
profundamente ineficientes. A Gestão Corretiva se sustenta na “inevitabilidade” de
áreas com deposições irregulares degradando o ambiente urbano, e se sustenta
enquanto houver a disponibilidade de áreas de aterramento nas proximidades das
regiões fortemente geradoras de Resíduos de Construção e Demolição (RCD).

A disposição em aterros de inertes, particulares ou públicos, é adequada.
Todavia, sempre ocorrerá um rápido esgotamento dessas áreas e a administração
pública será obrigada a indicar novos locais, em áreas cada vez mais longínquas e
periféricas. A Gestão Corretiva é uma prática insustentável e aponta a necessidade
de elaboração de políticas ambientais adequadas para tratar a questão do RCD. Em
contraposição à Gestão Corretiva e buscando compor um modelo racional, eficaz,
menos oneroso e, portanto, sustentável, Pinto propõe a “Gestão Diferenciada” do
RCD (PINTO, 2001, p. 79-82).
Blumenschein (2004a, p. 93) também defende essa idéia ao afirmar que é
necessário um sistema que equacione fatores tais como: geração, utilização, coleta,
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transporte, recuperação, tratamento e disposição final, de maneira a garantir
segurança sanitária e o favorecimento de sua reutilização.
A Gestão Diferenciada do RCD, proposta por Pinto (2001, p. 91), é
constituída pelas seguintes ações:
• 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 essa tarefa;
• Alteração de procedimentos e culturas, no tocante à intensidade da
geração, à correção da coleta e da disposição e às possibilidades de
utilização dos resíduos reciclados.
A Gestão Diferenciada do RCD deve, entre outras coisas, considerar a
reciclagem dos resíduos captados. Nas palavras de John (2001, p. 36 e 37) isso
significaria:
Uma oportunidade de transformação de uma fonte importante de despesa numa
fonte de faturamento ou, pelo menos, de redução das despesas de deposição. [...]
Se, na ponta geradora do resíduo, a reciclagem significa redução de custos e até
mesmo novas oportunidades de negócios, na outra ponta do processo, a cadeia
produtiva que recicla reduz o volume de extração de matérias-primas, preservando
recursos naturais limitados.

Em se tratando de reciclagem de RCD há duas maneiras de realizá-la: a
reciclagem primária (in loco) e a secundária.
A reciclagem primária é definida “como a reciclagem do resíduo dentro do
mesmo processo que o originou” (JOHN, 2001, p. 39). Para esse propósito são
necessários equipamentos, cuja especificação do tipo e dimensão depende do
volume de RCD gerado e da capacidade da obra de absorvê-los na forma de
agregado reciclado no próprio processo construtivo. São exemplos de equipamentos
de reciclagem primária: os britadores e rebritadores de mandíbula e as unidades
móveis de trituração e moagem de RCD (STEVANATO, 2005, p. 40-58).
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A reciclagem secundária é definida como “a reciclagem de um resíduo em
outro processo produtivo, diverso daquele que o originou” (JOHN, 2001, p. 39). Nela
os resíduos são transportados da fonte geradora para uma Área de Transbordo e
Triagem (ATT), onde o RCD é segregado e destinado para usinas de moagem onde
é produzido o agregado reciclado. Essas usinas são compostas por equipamentos
de grande porte, normalmente britadores de impacto e moinhos de martelo
conectados a equipamentos auxiliares tais como: alimentador vibratório, calhas
vibratórias, grelhas vibratórias, peneiras vibratórias e transportadores de correia fixos
e móveis (STEVANATO, 2005, p. 40-58).
O agregado reciclado tem diversas aplicações, sendo as mais usuais: blocos
de concreto não estrutural para vedação, base e sub-base para obras de
pavimentação, artefatos para utilização em guias e sarjetas, regularização e
cascalhamento de ruas de terra, obras de drenagem, execução de contrapiso,
contenção de encostas com sacaria de entulho-cimento, calçadas, pavimentação
para tráfego leve, recuperação de sistema viário, entre outras.
A Figura 2.09 apresenta de forma esquemática o processo de Reciclagem
secundária.
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RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO (RCD)

TRIADOS
Com separação na fonte geradora

NÃO TRIADOS
Sem separação na fonte geradora

ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)

USINA DE RECICLAGEM DE RCD

TRITURAÇÃO

PENEIRAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

AGREGADO RECICLADO

ARTEFATOS E ELEMENTOS NÃO ESTRUTURAIS PRODUZIDOS A PARTIR DE
AGREGADO RECICLADO

Figura 2.09: Esquema do processo de reciclagem secundária do RCD.

Ao comparar a reciclagem primária do RCD com a Secundária John (2001,
p. 39) pondera:
As possibilidades de reciclagem de resíduos, dentro do próprio processo
responsável por sua geração, são limitadas ou, muitas vezes, de alto custo. Assim,
a reciclagem secundária dos resíduos é alternativa que deve ainda ser explorada.
[...] Dificuldades com a pureza, a necessidade de controle estreito da uniformidade
das matérias-primas e a concentração de plantas industriais em determinadas
regiões, tornando necessário o transporte de resíduos a longas distâncias, são
fatores que diminuem a competitividade da reciclagem primária.
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2.4

A relação entre a Produção mais Limpa (P+L) e a Gestão Diferenciada
do RCD

Segundo o Centro Nacional de Tecnologias Limpas (2007):
Produção mais Limpa (P+L) significa a aplicação contínua de uma estratégia
econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim de
aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, através da nãogeração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados em um processo
produtivo.

Existem, basicamente, dois grupos de tecnologias para controle de poluição.
O primeiro é o das tecnologias ambientais convencionais que atuam, principalmente,
no tratamento de resíduos e emissões gerados em um processo produtivo. São as
chamadas “tecnologias de fim de tubo”, típicas de organizações reativas, que
empregam medidas mitigadoras corretivas. O segundo grupo compreende as
Tecnologias Ambientalmente Sustentáveis (TAS), desenvolvidas a partir dos
conceitos da P+L, características de organizações pró-ativas, que adotam medidas
mitigadoras preventivas. Essas organizações podem ser empresas privadas ou
instituições públicas.
Observando a Figura 2.10 percebe-se que a prioridade da P+L é evitar a
geração de resíduos e emissões e encontra-se representada no topo e à esquerda
do fluxograma (nível 1). Os resíduos que não podem ser evitados devem,
preferencialmente, ser reintegrados ao processo produtivo, como demonstrado na
parte central do fluxograma (nível 2). Na impossibilidade de reintegração do resíduo
no processo produtivo, deve-se empregar medidas de reciclagem (nível 3)
Considerando-se as prioridades da P+L, o nível 2 é equivalente à reciclagem
primária citada por John (2001, p. 39), ou seja, a reciclagem interna, realizada na
própria obra, através de equipamentos, os mais diversos, montados no canteiro.
Enquanto que a reciclagem secundária (JOHN, 2001, p. 39), é equivalente ao nível
3, ou seja, a reciclagem externa realizada fora do canteiro de obra.
Com relação ao saneamento ambiental, as práticas administrativas nos
municípios brasileiros ainda estão situadas na Gestão Corretiva dos RSUs, o que
inclui o RCD. Isso demonstra a distância e o desconhecimento dos conceitos e das
recomendações da P+L.
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PRODUÇÃO MAIS LIMPA

MINIMIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E
EMISSÕES

NÍVEL 1

NÍVEL 2

REDUÇÃO NA
FONTE

RECICLAGEM
INTERNA

REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS E
EMISSÕES

NÍVEL 3

RECICLAGEM
EXTERNA

ESTRUTURAS
MODIFICAÇÃO
NO PROCESSO

HOUSEKEEPING

CICLOS
BIOGÊNICOS

MATERIAIS

MODIFICAÇÃO
NO PRODUTO

SUBSTITUIÇÃO DE
MATÉRIA-PRIMA

MODIFICAÇÃO DE
TECNOLOGIA

Figura 2.10: Fluxograma de prioridades em Produção mais Limpa (P+L).

Fonte: Centro Nacional de Tecnologias Limpas (2007).

No caso específico do RCD, somente o grande gerador teria condições de
atuar nos níveis 1 e 2. Esses geradores são os citados no artigo 8º da Resolução
CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e devem elaborar e implementar, nos canteiros
de obra, os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, para
apreciação e aprovação por parte do poder público. Portanto, é aconselhável que
estejam informados sobre os conceitos da P+L, o que facilitaria tanto a concepção,
quanto a implementação do projeto.
A atuação do poder público nos níveis 1 e 2 restringe-se a criar instrumentos
legais e econômicos, como por exemplo incentivos, no bojo do Programa Municipal
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, para induzir o grande gerador a
implantar técnicas de P+L em seus processos produtivos. É importante também que
os técnicos dos órgãos encarregados da elaboração do programa estejam
informados sobre os conceitos da P+L, para definir, com segurança e conhecimento
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de causa, os instrumentos mencionados e também para estarem aptos a proceder à
análise dos projetos apresentados pelos empreendedores.
Pelas estimativas de Pinto e Gonzáles (2005, p. 16), a soma das obras de
reformas, ampliações e demolições com as obras de construção de residências
novas abaixo de 300 m², resulta num total de 79%. De acordo com Blumenschein
(2004a, p. 90) “algumas estatísticas apontam que apenas 14% a 20% dos resíduos
gerados no processo construtivo são oriundos de construções executadas por
construtoras”. Isso significa que o pequeno gerador é o responsável pela produção
da maior parte do volume total de RCD.
O pequeno gerador não tem condições de dar destinação final adequada ao
RCD sem dispor do apoio operacional de empresas especializadas ou do poder
público. Por conseguinte não é capaz também de atuar em nenhum nível de
prioridade definido pela P+L. Além disso, a Resolução CONAMA 307 de 5 de julho
de 2002, no seu artigo 7º, é clara ao afirmar que cabe ao poder público o
gerenciamento do RCD proveniente do pequeno gerador. Nesse caso, o destino final
mais adequado é a reciclagem (nível 3 na Figura 2.10), onde podem atuar o poder
público, o setor privado ou os dois, em parceria, dependendo de negociações e
marcos regulatórios.
A partir do exposto e considerando-se a linha divisória entre pequenos e
grandes geradores proposta por Pinto e Gonzáles (2005, p. 12) (Figura 2.07), os
níveis de prioridades 1 e 2 podem ser aplicados na elaboração, implantação e
operação dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos e o nível 3, nas mesmas
ações, para os Programas Municipais de Gerenciamento.
No capítulo seguinte será estudada a proposição de Pinto para uma Gestão
Diferenciada do RCD, conferindo sua aplicação através dos estudos de caso
realizados nas cidades de Belo Horizonte e São José do Rio Preto.
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CAPÍTULO 3: ESTUDOS DE CASO
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3.1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Foram realizados dois Estudos de Casos Observacionais, cujo foco detevese na Gestão Diferenciada do RCD nas cidades de Belo Horizonte e São José do
Rio Preto.
Belo Horizonte foi selecionada porque é considerada a experiência mais
importante em Gestão Diferenciada do RCD, no Brasil. O trabalho lá realizado, foi
pioneiro e anterior ao de São José do Rio Preto, servindo a essa última cidade de
modelo. A capital de Minas Gerais constitui uma indispensável referência para
pesquisadores, estudiosos e administradores públicos no que se refere à Gestão
Diferenciada do RCD. Há que se considerar na sua escolha o fato de que a cidade
faz parte de uma Região Metropolitana (Figura 3.01) e possui uma população de
2.412.937 habitantes (em 2007) e área de unidade territorial de 331 km²
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008).
A escolha de São José do Rio Preto deveu-se ao fato de que, em pouco
tempo, ela tornou-se um modelo e uma referência na Gestão Diferenciada do RCD
não somente para várias cidades do Brasil como para outras situadas na Argentina e
Uruguai. O município atendeu à Resolução CONAMA nº 307 de 5 de julho de 2002 e
adotou um sistema completo de reciclagem. Outra razão para sua escolha, refere-se
a sua dimensão e importância econômica na região onde se localiza. A cidade é
sede da 8ª Região Administrativa do Estado de São Paulo, conta com uma
população de 402.770 habitantes (em 2007) e área de unidade territorial de 431 km²
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008).
Belo Horizonte e São José do Rio Preto representam experiências em
escalas distintas, com complexidades variadas. Assim, o estudo de suas
experiências, no que concerne ao RCD, possibilita uma compreensão mais
abrangente da questão, permitindo observar e tecer considerações a respeito da
Gestão Diferenciada em aglomerações urbanas diferentes, em população e território.
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Figura 3.01: Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (2008).
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Foram realizadas duas viagens para cada uma dessas cidades em datas
distintas. A primeira visitada foi São José do Rio Preto, no início de outubro de 2006
e a segunda, Belo Horizonte, no início de dezembro de 2006. A estratégia
empregada para a realização dos estudos encontra-se descrita a seguir.
Antes das viagens, foram coletadas, analisadas e catalogadas o máximo de
informações possíveis a respeito das experiências em Gestão Diferenciada do RCD
realizadas nas cidades. O objetivo era direcionar e organizar a coleta de dados in
loco. Utilizou-se as fontes acadêmicas tradicionais (livros, relatórios, papers, artigos,
monografias, dissertações e teses) revistas, folders e documentos eletrônicos
disponíveis na Internet.
Durante o tempo de permanência nas cidades ocorreram reuniões com os
técnicos e demais responsáveis locais pela gestão do RCD e conversas com os
diversos atores sociais envolvidos. Foram feitas também pesquisas de campo,
visitando locais de interesse, onde as cenas julgadas significativas foram
documentadas por filmagem VHS e fotografias digitais.
Após o retorno das viagens, todo o conjunto de informações foi analisado e
catalogado. As informações julgadas mais relevantes à pesquisa foram registradas e
as demais arquivadas, pois podem ser úteis em futuros trabalhos, constituindo-se
assim, um banco de dados. As pesquisas de campo possibilitaram o contato com a
realidade e o confronto entre a teoria e a prática do trabalho cotidiano realizado em
Belo Horizonte e São José do Rio Preto. Assim foi possível verificar a hipótese inicial
e fazer as considerações a respeito de todo o estudo. Seguem-se os estudos de
caso, iniciando-se por Belo Horizonte que, em ordem cronológica, foi a primeira das
duas experiências.
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3.2

BELO HORIZONTE

A Lei nº 8260 de 03 de dezembro de 2001 instituiu a Política Municipal de
Saneamento em Belo Horizonte e estabeleceu diretrizes para o abastecimento de
água, o esgotamento sanitário, o manejo dos resíduos sólidos, a drenagem urbana,
o controle de vetores e a gestão dos serviços de saneamento.
Para a execução das ações decorrentes da Política Municipal de
Saneamento, a lei criou o Sistema Municipal de Saneamento (SMS), definido no seu
artigo 17 como sendo:
O conjunto de instrumentos e agentes institucionais que, no âmbito das
respectivas competências, atribuições, prerrogativas e funções, integram-se, de
modo articulado e cooperativo, para a formulação de políticas, definição de
estratégias e execução de ações de saneamento (BELO HORIZONTE (Município).
Lei nº 8260 de 03 de dezembro de 2001).

O SMS tem como agentes institucionais o Conselho Municipal de
Saneamento (COMUSA), a Secretaria Municipal da Coordenação de Política Urbana
e Ambiental e os órgãos e instituições responsáveis pela implementação das ações
e dos serviços de saneamento.
São instrumentos do SMS: a Conferência Municipal de Saneamento
(COMUS), o Plano Municipal de Saneamento (PMS), os convênios de cooperação,
contratos de concessão ou permissão dos serviços de saneamento, além de
contratos de aquisição de água tratada no atacado e de tratamento de esgotos e
disposição final dos efluentes, celebrados pelo município, as tarifas ou taxas
cobradas pela prestação dos serviços de saneamento, a legislação ambiental e
demais regulamentos legais relacionados ao saneamento e às atribuições dos
órgãos constituintes do Sistema Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de
Saneamento (FMS).
O PMS articula, integra e coordena os recursos tecnológicos, humanos,
econômicos e financeiros, com vistas ao alcance de níveis crescentes de
salubridade ambiental e deve ser atualizado a cada dois anos. Foi concebido em
2004 ((PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2004) e sua última
atualização deu-se em 2006 (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE,
2006). As duas publicações do PMS apresentam diagnósticos setoriais sobre os
sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem

95
urbana, de limpeza urbana e de controle de vetores, correspondentes às cinco
componentes do saneamento ambiental. O presente trabalho centra-se na
componente limpeza urbana, aprofundando-se no estudo do gerenciamento do
RCD.
A limpeza urbana e o gerenciamento dos RSUs em Belo Horizonte é
responsabilidade

da

Superintendência

de

Limpeza

Urbana

(SLU),

que

periodicamente desenvolve pesquisas sobre a composição dos resíduos sólidos
coletados na cidade, com registros de realizações em 1985, 1991 e 1995. O trabalho
mais recente ocorreu no período de novembro de 2002 a setembro de 2003. De
acordo com o último estudo, a geração média per capta diária foi de 0,521 kg /
hab.dia, considerando a população flutuante e 0,692 kg / hab.dia sem considerá-la
(PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2006, p. 36-43).
O lixo doméstico e comercial produzido na cidade é composto por 65% de
matéria orgânica, 27% de materiais recicláveis (papel, metal, vidro, plástico e
resíduos provenientes da construção civil) e 8% de rejeitos, que são os resíduos não
recicláveis, incluindo também os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), gerados em
estabelecimentos de serviços de saúde e em hospitais, casas de saúde, sanatórios,
prontos-socorros, clínicas médicas e veterinárias, postos de saúde, laboratórios e
farmácias da cidade (SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA, 2007).
Segundo a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (2006, p. 36-43) são
realizados dois tipos específicos de coleta de resíduos sólidos domiciliares em
função das características urbanísticas locais:
• Coleta domiciliar em áreas formalmente urbanizadas: coleta regular
realizada prioritariamente por caminhões coletores compactadores e
também por caminhões de carroceria aberta basculante, dependendo das
características de pavimentação e/ou das condições de tráfego e de
segurança;
• Coleta domiciliar em vilas, favelas e conjuntos habitacionais de baixa
renda: a coleta nesses locais, se dá no entorno e nas vias internas onde é
possível o tráfego do caminhão compactador ou do basculante e, nos
becos internos às vilas, com carrinhos de mão.
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Os RSUs são dispostos na Central de Tratamento de Resíduos Sólidos
(CTRS), localizada às margens da BR-040, na Região Noroeste do município (Figura
3.02). A central ocupa uma área de 145 hectares e tem como unidades
componentes o Aterro Sanitário, a Unidade de Compostagem, a Unidade de
Recebimento de Pneus (URP). o Sistema de Balanças, a Unidade de Educação
Ambiental, o Departamento de Transportes e os escritórios administrativos
(SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA, 2007).

Figura 3.02: Vista geral da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos (CTRS).

Fonte: Superintendência de Limpeza Urbana (2007).

Os RSS são previamente acondicionados, depositados em contêineres
especiais e transportados por veículos compactadores e/ou veículos leves,
adaptados exclusivamente para esta atividade.
Os resíduos orgânicos são transportados para o pátio de compostagem da
CTRS (Figura 3.03), onde é transformado em composto para uso em hortas
escolares,

parques

e

praças

da

cidade,

(SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA, 2007).

mantidos

pela

Prefeitura
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Figura 3.03: Vista geral do pátio de compostagem da CTRS.
Fonte: Superintendência de Limpeza Urbana (2007).

Em fevereiro de 2007, a CTRS começou a receber pneus na URP, uma
instalação coberta de 200 m², com capacidade para 4000 pneus usados (Figura
3.04).

Figura 3.04: Vista geral da Unidade de Recebimento de Pneus (URP).
Fonte: Superintendência de Limpeza Urbana (2007).
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Belo Horizonte possui programa de Coleta Seletiva, que é realizada de duas
maneiras:
• Coleta seletiva ponto a ponto: são instalados contêineres nas cores
padrões dos materiais recicláveis: azul para o papel, vermelho para o
plástico, amarelo para o metal e verde para o vidro. A população separa
os recicláveis em casa e leva-os para depositar no respectivo contêiner.
Cada conjunto de contêineres é chamado de Local de Entrega Voluntária
(LEV) (Figura 3.45);
• Coleta seletiva porta a porta: os materiais recicláveis são separados pelos
moradores e recolhidos no domicílio (ou estabelecimento comercial) por
um caminhão compactador ou um caminhão baú ou um carrinho de mão
motorizado (Figura 3.05). Os materiais são destinados para associações
ou cooperativas de catadores, devidamente regulamentadas perante os
órgãos da prefeitura e formalmente conveniadas com a SLU. Essas
associações ou cooperativas separam e comercializam os materiais
recicláveis (Figuras 3.06 e 3.07). É meta da Prefeitura ampliar esse tipo
de coleta.

Figura 3.05: Coleta seletiva em condomínio com carrinho de mão motorizado.
Fonte: Veiga (2006a).
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Figura 3.06: À esquerda as cooperadas da Associação de Trabalhadores em Materiais
Recicláveis da Pampulha (ASTEMARP) e à direita o galpão onde trabalham.
Fonte: Melo (2006).

Figura 3.07: À esquerda máquina para prensar papéis da ASTEMARP e à direita um contêiner
para vidro localizado em frente à cooperativa.
Fonte: Melo (2006).

Todos os demais RSUs que não são recicláveis, ou para os quais não há
uma destinação diferenciada, são encaminhados para disposição final na CTRS.
Para os resíduos da construção civil há um programa de gerenciamento
específico, que será analisado no item seguinte.
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3.2.1

A GESTÃO DIFERENCIADA DO RCD EM BELO HORIZONTE

Segundo Pinto (1999, p. 146), a primeira iniciativa brasileira para a
reciclagem do RCD ocorreu na cidade de São Paulo. Entretanto, a experiência
municipal que se tornou uma referência fundamental na gestão desse resíduo, foi a
de Belo Horizonte. Em 1993 começou a ser desenvolvido um plano de Gestão
Diferenciada, inicialmente denominado de Programa de Correção Ambiental e
Reciclagem dos Resíduos de Construção. A experiência iniciou-se com a
contratação da I&T Informações Técnicas, uma empresa de consultoria, coordenada
pelo Arquiteto Tarcísio de Paula Pinto, para realizar o diagnóstico dos problemas
relacionados com o descarte de resíduos da construção civil e apresentar uma
proposta para a sua solução.
Por meio de um diagnóstico, levantou-se a existência, em 1993, de 134
áreas de deposição clandestina, que demandavam uma coleta diária de cerca de
425 m³ de material. Foi estimada, a geração de 2.000 m³ de resíduos de construção
por dia, sendo 1.250 m³ de material proveniente de desaterro e 750 m³ de resíduos
gerados nos processos de construção e demolição. Parte desse volume era disposta
adequadamente em bota-foras autorizados pela administração municipal e parte era
depositada de forma irregular pela malha urbana, em lotes vagos, junto a córregos,
em vilas e favelas e na periferia da cidade, gerando passivos ambientais. Entre os
principais problemas estava a obstrução dos sistemas de drenagem urbana
(galerias, canais e corpos d’água), a formação de abrigos para animais vetores de
doenças e, conseqüentemente, a geração de custos para a correção de não
conformidades. Observou-se ainda que o maior volume de RCD era gerado na
região oeste da cidade, mais especificamente no Bairro Estoril. A região concentrava
36 dos 134 depósitos clandestinos (SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA,
2004, p. 2).
Diante das constatações apontadas pelo diagnóstico, optou-se pela
implementação de um manejo diferenciado para essa categoria de resíduos. Assim,
ficou determinado que era necessária a criação de uma Rede de Atração com nove
áreas e a implantação de quatro Estações de Reciclagem (PINTO, 1999, p. 146).
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O processo de implantação da Gestão Diferenciada do RCD foi iniciado no
final de 1995, com a implantação de duas áreas para entrega voluntária de resíduos
sólidos, denominadas Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV).
Entre 1995 e 1996 foram instaladas duas Estações de Reciclagem. A
primeira foi implantada em 1995, no Bairro Estoril, local onde os impactos ambientais
eram mais significativos e a situação mais emergencial, visto que o bairro constituíase em área de expansão urbana e caracterizava-se pela construção de edifícios
multifamiliares, de padrão médio a alto. Pode-se visualizar a região do entorno da
Estação de Reciclagem Estoril na Figura 3.08.

Primeira usina de reciclagem de entulho da construção civil de Belo Horizonte,
localizada na Rua Nilo Antônio Gazire, 147, Bairro Estoril.

Figura 3.08: Região do entorno da Estação de Reciclagem Estoril.

Fonte: Google Earth (2007).
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A segunda estação foi implantada em 1996. A Estação do Estoril tornou-se
conhecida na cidade e motivou os moradores da Região da Pampulha a
reivindicarem, através de 1.200 assinaturas (SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA
URBANA, 2004, p. 2), a implantação de uma outra estação naquela região. A
intenção era contribuir para a minimização dos problemas de assoreamento da
Lagoa da Pampulha, causados pelo carreamento de materiais provenientes de
deposições clandestinas.
A Figura 3.09 permite visualizar a região do entorno da Estação de
Reciclagem Pampulha.

Segunda usina de reciclagem de entulho da construção
civil de Belo Horizonte, localizada na Rua Policarpo
Magalhães Viotti, 450, Bairro Bandeirantes.

Figura 3.09: Região do entorno da Estação de Reciclagem Pampulha.

Fonte: Google Earth (2007).
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Em 1999 foram implantadas mais duas das quatro primeiras URPVs, a
saber: Barão 300, Barragem Santa Lúcia, Saramenha e Andradas. Assim, nesse
mesmo ano, o processo de implantação da Gestão Diferenciada do RCD alcançou
50% do previsto inicialmente, em 1995 (PINTO, 1999, p. 147).
A partir de 1999 a Gestão Diferenciada do RCD consolidou-se em Belo
Horizonte e o desafio passou a ser o da expansão, visando alcançar a meta de
100% de atendimento no gerenciamento e disposição final do RCD.
O Quadro 3.01 e a Figura 3.10 demonstram a participação do RCD no
volume total dos RSU, no período compreendido entre 2000 e 2003.

Quadro 3.01: Participação do entulho na massa de resíduos sólidos urbanos recebidos pela
SLU em toneladas por dia
TIPO DE RESÍDUOS

2000

2001

2002

2003

MÉDIA

Resíduos Sólidos Urbanos

4.554

4.009

4.337

4.119

4.255

Resíduos da Construção Civil (RCC)

2.325

1.676

1.829

1.352

1.795

Participação dos RCC (%)

51.0

41.8

42.2

33.0

42.2

Fonte: Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais; Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial de Minas Gerais (2005, p. 18).
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Figura 3.10: Participação do RCD no volume total dos RSUs em Belo Horizonte no período de
2000 a 2003.
Fonte: Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais; Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial de Minas Gerais (2005, p. 18).
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Em 2004 as Estações de Reciclagem Estoril e Pampulha beneficiaram, em
conjunto, 96.420 toneladas por ano de RCD, perfazendo uma média de 365
toneladas por dia (SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE
MINAS GERAIS; SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DE
MINAS GERAIS, 2005, p. 18). Embora fosse expressiva, a quantidade de RCD
processada ainda era insuficiente para atender a demanda, o que apontava para a
necessidade de implantação de uma outra usina.
Dando seqüência ao processo de implementação da Gestão Diferenciada do
RCD, em junho de 2006 foi inaugurada a terceira Usina de Reciclagem de Entulho
da Construção Civil de Belo Horizonte, implantada no interior da área da CTRS, cuja
localização pode ser observada na Figura 3.11.

Área da terceira usina de reciclagem de entulho da construção civil de Belo Horizonte,
localizada no interior da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos (CTRS) no Km
531 da BR-040, Bairro Jardim Filadélfia.
Figura 3.11: Região do entorno da Estação de Reciclagem BR-040.
Fonte: Google Earth (2007).
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Na dinâmica da implantação da Gestão Diferenciada do RCD em Belo
Horizonte, uma importante vertente é a aproximação do poder público com os
demais atores sociais envolvidos com a questão do RCD. Essa aproximação
possibilitou que o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais
(SINDUSCON MG) criasse, em 2004, o Grupo de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos da Construção Civil, que agregou, em um único fórum de discussão, todos
os agentes envolvidos com a gestão desses resíduos na capital, criando assim, um
ambiente de sinergia. A cada agente envolvido coube assumir responsabilidades
para que o programa funcionasse a contento.
Definiu-se que caberia ao Gerador do RCD gerenciá-lo desde a sua geração
até a destinação final, com adoção de métodos, técnicas e processos de manejo
compatíveis com suas destinações ambientais, sanitárias e economicamente
desejáveis.
O Transportador deveria cumprir e fazer cumprir as determinações
normativas que disciplinam os procedimentos e operações do processo de
gerenciamento de resíduos sólidos e de resíduos de obra civil em especial.
Quanto ao Cedente de Áreas

13

para recebimento de inertes, determinou-se

que o mesmo deveria cumprir e fazer cumprir as determinações normativas que
disciplinam os procedimentos e operações de aterros de inertes, em especial o seu
controle ambiental.
O Poder público, por sua vez, seria o encarregado de normalizar, orientar,
controlar e fiscalizar a conformidade da execução dos processos de gerenciamento,
determinados no Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção
Civil. Também seria de sua competência equacionar soluções e adotar medidas para
estruturação da rede de áreas para recebimento, triagem e armazenamento
temporário de pequenos volumes de resíduos de obras civis, para posterior
destinação às áreas de beneficiamento, atendendo assim o pequeno gerador.
A principal ponte de ligação entre o setor público e o privado,
especificamente com relação ao grande gerador, foi e continua sendo o
SINDUSCON MG.

13

Pessoa física ou jurídica de direito privado, que autoriza a utilização de área de sua propriedade,
devidamente licenciada pela autoridade ambiental competente, para recebimento de material
proveniente de escavação do solo e resíduos sólidos Classe A (assim definidos pela resolução
CONAMA 307 de 05 de julho de 2002).
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A Figura 3.12 mostra, de forma esquemática, os atores sociais envolvidos
com a questão do RCD em Belo Horizonte e a forma como foi organizado o grupo.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE MINAS GERAIS
(SINDUSCON MG)

GRUPO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GERADOR DE RCD

TRANSPORTADOR
DE RCD

CEDENTE DE ÁREA

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA (SLU)

I & T CONSULTORIA

Figura 3.12: Atores sociais envolvidos com a questão do RCD em Belo Horizonte.

Em maio de 2005, o Grupo de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da
Construção Civil lançou a cartilha “Gerenciamento de resíduos sólidos da construção
civil”, iniciativa que induziu a transformação do grupo em Comissão de Meio
Ambiente do SINDUSCON MG.
Em novembro de 2005 foi lançada uma segunda edição da cartilha,
aperfeiçoada, principalmente nos capítulos referentes à gestão dos resíduos nos
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canteiros de obra, às ações da Prefeitura de Belo Horizonte na gestão desses
resíduos, ao uso adequado de caçambas e às informações sobre a legislação
ambiental vigente.
A segunda edição da cartilha foi complementada com o lançamento de uma
terceira, intitulada “Alternativas para a destinação de resíduos da construção civil”,
em dezembro de 2006 (Figura 3.13). Juntas, essas cartilhas apresentam todas as
etapas para a estruturação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, que deve ser elaborado e implantado pelo grande gerador do RCD
nos canteiros de obra. Mais do que um guia para o adequado gerenciamento do
RCD, as cartilhas são a materialização das parcerias estabelecidas entre os atores
sociais envolvidos na questão, principalmente o setor público e o privado.

Figura 3.13: Lançamento da cartilha “Alternativas para a destinação de resíduos da construção
civil” , em dezembro de 2006, no auditório do SEBRAE MG.

Fonte: Melo (2006).

Todas as ações do SINDUSCON MG recomendam a priorização dos
princípios da não geração, redução, reutilização e reciclagem, ou seja, a mínima
disposição final dos resíduos. Estimula-se a gestão pró-ativa do resíduo, objetivando
trabalhar de forma preventiva com relação às questões ambientais. Isso significa, na
prática, que a gestão inicia-se na fase de concepção do empreendimento, mediante
maior compatibilização entre projetos, processos construtivos e gerenciamento do
RCD, e tem sua continuidade nos canteiros de obra ao estabelecer procedimentos
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internos de segregação para cada tipo de resíduo gerado no processo construtivo,
visando a maximização de sua reutilização e reciclagem. Recomenda-se, ainda, a
identificação de parceiros habilitados e licenciados, tanto para a cooperação na
execução de procedimentos de gestão ambiental nos canteiros, como para a
realização da disposição final adequada e econômica dos resíduos.
As recomendações do SINDUSCON MG estão de acordo com os conceitos
e com as definições de prioridades da P+L, no que se refere aos seus níveis I e II,
principalmente, e são incentivadas e apoiadas pelo setor público.
Segundo o SINDUSCON MG (2006, p. 68-69), o posicionamento do setor
produtivo deve visar:
• A inclusão das cooperativas de catadores nos programas de coleta
seletiva dos resíduos recicláveis;
• A promoção de ações de sensibilização das empresas para o adequado
uso do sistema de coleta de resíduos urbanos;
• A gestão integrada e compartilhada dos resíduos;
• O reconhecimento dos resíduos reutilizáveis ou recicláveis como um bem
econômico, gerador de trabalho e renda;
• A logística reversa, ou seja, a promoção do fluxo de retorno à própria
cadeia produtiva do gerador ou às cadeias produtivas de outros
geradores;
• O estímulo à produção e ao consumo de materiais recicláveis;
• Criação e implementação de programas de educação ambiental que
proporcionem o entendimento do que é preciso ser feito, porque precisa
ser feito e como pode ser feito;
• Premiação a projetos de melhores práticas;
• Mudança de hábitos, atitudes e comportamentos dos envolvidos no
processo da gestão dos resíduos.
Assim, os maiores desafios, tanto ao elaborar quanto ao implantar e
fiscalizar o cumprimento de um Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, são: reduzir o volume de RCD gerado, evitando-se a utilização dos
escassos locais para sua disposição final e beneficiá-lo, reutilizando-o no ciclo
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produtivo, diminuindo-se assim, o consumo de energia e de recursos naturais, a
externalização de custos ambientais para o poder público e a ocorrência de passivos
ambientais.
O

setor

procura,

dessa

forma,

aproximar-se

da

concepção

de

Desenvolvimento Sustentável estabelecida pela Agenda 21 Brasileira e pela Agenda
21 da Construção Sustentável (Agenda 21 on Sustainable Construction).
A Gestão Diferenciada do RCD em Belo Horizonte, a partir de 2003, passa a
ser denominada por Programa de Correção das Deposições Clandestinas e
Reciclagem de Entulho e seu objetivo geral segundo a SLU (2004, p. 3) é:
Promover pelo manejo diferenciado e pela reciclagem a correção dos problemas
ambientais decorrentes da deposição indiscriminada de resíduos de construção na
malha urbana de Belo Horizonte, além de reduzir a quantidade de resíduos
destinados para aterramento.

Ainda segundo a SLU (2004, p. 3), os objetivos específicos são:
• Buscar a recuperação da qualidade do meio ambiente urbano;
• Minimizar a ocupação de espaços nos aterros com entulho reciclável, por meio
de ações voltadas à redução da geração e ao incremento da reciclagem;
• Promover a implantação descentralizada de locais adequados para a
deposição dos resíduos de construção e outros não contemplados pela coleta
regular;
• Promover a atuação organizada dos diversos transportadores de entulho, com
ênfase nos pequenos coletores (carroceiros);
• Gerar material de boa qualidade utilizando a reciclagem do entulho, permitindo
a substituição daqueles convencionalmente empregados na construção civil,
prioritariamente em obras públicas e de caráter social.

Todo o conjunto da legislação federal e das normas técnicas da ABNT
referencia a criação do Programa de Correção das Deposições Clandestinas e
Reciclagem de Entulho, estando também de acordo com a Legislação Estadual
mineira e a Legislação Municipal de Belo Horizonte.
O Quadro 3.02 lista os marcos regulatórios e os instrumentos e referências
legais locais, consultados para a concepção do programa.
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Quadro 3.02: Legislação local que referencia a concepção do Programa de Correção das
Deposições Clandestinas e Reciclagem de Entulho
LEGISLAÇÃO ESTADUAL
Lei estadual nº 7.772 de
08 de setembro de 1980

Dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no
Estado de Minas Gerais.

Lei estadual nº 14.128 de Dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de Materiais (a
19 de dezembro de 2001 regulamentar).
Altera a estrutura orgânica dos órgãos e entidades da área de meio
Lei estadual nº 15.972 de ambiente que especifica e a lei nº 7.772 de 8 de setembro de 1980, que
12 de janeiro de 2006
dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, e dá
outras providências.
Altera e consolida o Decreto nº 21.228 de março de 1981, que
Decreto estadual nº
regulamenta a lei nº 7.772 de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a
39.424 de 05 de fevereiro
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no Estado de Minas
de 1988
Gerais.
Deliberação normativa
COPAM nº 07 de 29 de
setembro de 1981

Fixa normas para a disposição de resíduos sólidos.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Lei nº 2.968 de 03 de
agosto de 1978

Aprova o regulamento de limpeza urbana de Belo Horizonte.

Dispõe sobre a política de proteção, do controle e da conservação do
Lei municipal nº 4.253 de
meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida no Município de Belo
04 de dezembro de 1985
Horizonte.
Lei nº 7.277 de 17 de
janeiro de 1997

Institui a licença ambiental.

Lei nº 7.638 de 19 de
janeiro de 1999

Cria o Programa de Incentivo à Instalação e Ampliação de Empresas, o
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, o
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e dá outras
providências.

Lei nº 8.616, de 14 de
julho de 2003

Contém o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte.

Lei nº 9.068 de 17 de
janeiro de 2005

Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e a destinação final de resíduo
sólido que menciona e dá outras providências.

Decreto nº 5.893 de 16
março de 1988

Regulamenta a Lei Municipal nº 4.253 que dispõe sobre a política de
proteção, do controle e da conservação do meio ambiente e da melhoria
da qualidade de vida no município de Belo Horizonte.

Decreto nº 10.054 de 5
de novembro de 1999

Dispõe sobre o Programa de Incentivo à Instalação e Ampliação de
Empresas – PROEMP e sobre as exigências para o gozo de benefício
fiscal previsto no inciso I do artigo 3 da Lei N.º 7.638, de 19 de janeiro de
1999.

Decreto municipal nº
Regulamenta a lei nº 8.616, de 14 de julho de 2003, que contém o
11.601 de 9 de janeiro de
Código de Posturas de Belo Horizonte.
2004
Fonte: Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais; Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial de Minas Gerais (2005, p. 77).
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O Programa de Correção de Deposições Clandestinas e Reciclagem de
Entulho estrutura-se, basicamente, em duas componentes: uma de natureza física
outra de natureza política-programática. A componente física compõe-se pela Rede
de Áreas para o manejo, tratamento, reciclagem e disposição final dos resíduos de
construção; a outra componente é a Rede de Subprogramas Complementares.
A Rede de Áreas é constituída por três categorias de áreas, cada qual com
suas características e finalidades, que agrupadas se subdividem em redes
secundárias:
• Rede 1: Estações de Reciclagem de Entulho;
• Rede 2: Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV);
• Rede 3: Empreendimentos e áreas licenciadas privadas.
A Rede de Subprogramas Complementares compõe-se de:
• Subprograma de Comunicação e Mobilização Social;
• Subprograma de Fiscalização e Operações Integradas;
• Subprograma para Recuperação de Áreas Degradadas;
• Projeto Carroceiros.
A Figura 3.14 demonstra, de forma esquemática, a estrutura do Programa de
Correção das Deposições Clandestinas e Reciclagem de Entulho de Belo Horizonte.

112
PROGRAMA DE CORREÇÃO DAS DEPOSIÇÕES CLANDESTINAS E RECICLAGEM DE
ENTULHO DE BELO HORIZONTE

REDE DE ÁREAS

REDE DE SUBPROGRAMAS
COMPLEMENTARES

ESTAÇÕES DE RECICLAGEM DE
ENTULHO

COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO
SOCIAL

ESTAÇÃO DE
RECICLAGEM ESTORIL

FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÕES
INTEGRADAS

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS

ESTAÇÃO DE
RECICLAGEM
PAMPULHA

PROJETO CARROCEIROS

ESTAÇÃO DE
RECICLAGEM DA CTRS
BR-040

UNIDADES DE RECEBIMENTO DE
PEQUENOS VOLUMES (URPV)

29 UNIDADES

EMPREENDIMENTOS E ÁREAS
LICENCIADAS PRIVADAS

Figura 3.14: Estrutura do Programa de Correção das Deposições Clandestinas e Reciclagem
de Entulho de Belo Horizonte.
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3.2.1.1 Rede de Áreas do Programa de Correção das Deposições Clandestinas
e Reciclagem de Entulho

A Rede de Áreas possui uma logística de funcionamento de baixa
complexidade, apoiada em procedimentos simples e em tecnologia conhecida e
exaustivamente experimentada no setor da construção civil, mineração e gestão
ambiental. O objetivo é facilitar ao máximo o acesso dos usuários, tanto dos
pequenos quanto dos grandes, a fim de alcançar as metas de eliminação dos
passivos ambientais e a inserção do RCD na CPIC.
Compõem a primeira rede secundária da Rede de Áreas as Estações de
Reciclagem de Entulho, que são áreas destinadas ao processamento mecânico do
RCD e sua transformação em agregado reciclado. Para a instalação das Estações
de Reciclagem são requeridas áreas de pelo menos 6.000 m². A área das estações
pode ser dividida, basicamente, em três setores, segundo suas finalidades:
• Área de Transbordo e Triagem (ATT): local onde, após verificação prévia
na portaria, o RCD é recebido, em seguida segregado, classificado e
depositado para encaminhamento ao processo de reciclagem, ainda em
seu estado bruto;
• Área de Reciclagem: local onde são construídas as bases para instalação
do equipamento britador, onde é feita a britagem, classificação e
armazenamento temporário do agregado reciclado e sua posterior
expedição para uso;
• Área de administração: as estações necessitam de edificação de apoio
para abrigar atividades de administração e garantir bons níveis de higiene
e segurança dos trabalhadores do local.
A área deve, ainda, ser dotada de pontos de água e energia, ser murada ou
cercada e possuir barreira vegetal para proteção acústica e contenção do material
particulado, funcionando como zona tampão.
Sempre que for possível e viável, a estação pode funcionar também como
local de entrega voluntária do projeto de coleta seletiva de materiais recicláveis
(papel, metal, vidro e plástico).
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As estações devem ser cuidadosamente planejadas e executadas, conforme
projetos específicos e por técnicos conhecedores da dinâmica dos trabalhos ali
realizados. A Figura 3.15 apresenta uma sugestão de lay out para organização de
uma área de triagem e reciclagem. Na parte inferior da figura, da esquerda para a
direita, encontra-se a ATT. Na parte superior, também da esquerda para a direita,
foram definidas áreas para manejo de resíduos volumosos, reciclagem de madeira e
recuperação de solo, respectivamente. A parte central destina-se ao fluxo de
caminhões, máquinas, equipamentos, materiais e usuários em geral. A área em
frente ao corredor de circulação abriga o equipamento britador.

Figura 3.15: Sugestão de lay out para organização de área de triagem e reciclagem.

Fonte: Pinto e Gonzáles (2005, p. 49).

As figuras a seguir referem-se às três estações de reciclagem de Belo
Horizonte: Estoril, Pampulha e BR-040, respectivamente.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 3.16: (a) Placa informativa na entrada da Estação Estoril; (b) Vista geral a partir da
guarita da entrada; (c) Vista frontal da edificação da administração; (d) Vista das baias para
organização e guarda de máquinas, veículos e equipamentos, utilizados na operação da
estação; (e) Vista da fábrica de artefatos (à frente) e da edificação da administração (ao fundo);
(f) Vista geral da área total da estação a partir da edificação da administração.
Fonte: Melo (2006).
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Figura 3.17: Vistas das áreas ao redor da Estação Estoril que funcionam como zona tampão.
Fonte: Melo (2006).
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Figura 3.18: Primeira etapa do processo de segregação do RCD na Área de Transbordo e
Triagem (ATT) da Estação Estoril: espalhamento do RCD não segregado.

Fonte: Melo (2006).
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Figura 3.19: Início da segunda etapa do processo de segregação do RCD na Área de
Transbordo e Triagem (ATT) da Estação Estoril: cata manual.
Fonte: Veiga (2006a).

Figura 3.20: Execução da segunda etapa do processo de segregação do RCD na Área de
Transbordo e Triagem (ATT) da Estação Estoril: cata manual.
Fonte: Veiga (2006a).

119

Figura 3.21: Material segregado na segunda etapa do processo de segregação do RCD na Área
de Transbordo e Triagem (ATT) da Estação Estoril.
Fonte: Melo (2006).

Figura 3.22: Material segregado na segunda etapa do processo de segregação do RCD na Área
de Transbordo e Triagem (ATT) da Estação Estoril: fração inerte.
Fonte: Melo (2006).
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Figura 3.23: Equipamento britador da Estação Estoril.

Fonte: Melo (2006).
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Figura 3.24: Vista da fábrica de artefatos (à frente), da Área de Transbordo e Triagem (ATT) e
do equipamento britador (ao fundo) na Estação Estoril.
Fonte: Veiga (2006a).

Figura 3.25: Máquina para produção de artefatos – vista interna da fábrica de artefatos da
Estação Estoril.
Fonte: Veiga (2006a).
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Figura 3.26: Blocos produzidos na fábrica de artefatos da Estação Estoril.
Fonte: Veiga (2006a).

Figura 3.27: Materiais diversos produzidos na Estação Estoril.
Fonte: Veiga (2006a).
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.28: (a) Vista da edificação que abriga a administração da Estação Pampulha; (b) Vista
geral da estação a partir da rampa que conduz ao equipamento britador (c) Vista da divisa
lateral da estação a partir do equipamento britador.

Fonte: Melo (2006).
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Figura 3.29: Vista da rampa que conduz ao equipamento britador.
Fonte: Melo (2006).

Figura 3.30: Conjunto de correias transportadoras do equipamento britador da Estação
Pampulha e o monte de agregado reciclado na britagem do dia.
Fonte: Melo (2006).
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Figura 3.31: Equipamento britador da Estação Pampulha.
Fonte: Veiga (2006a).

Figura 3.32: Detalhe do equipamento britador da Estação Pampulha.
Fonte: Veiga (2006a).
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Figura 3.33: Vista geral da área de reciclagem da Estação Pampulha com o equipamento
britador ao fundo e à esquerda.
Fonte: Veiga (2006a).

Figura 3.34: Monte de RCD triado para produção de bica corrida na Estação Pampulha.
Fonte: Melo (2006).
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Figura 3.35: Montes de materiais recicláveis segregados a partir do RCD na Área de
Transbordo e Triagem (ATT) da Estação Pampulha. Acima, material metálico e abaixo,
plásticos.
Fonte: Veiga (2006a).
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A Usina de Reciclagem BR-040 foi construída com recursos da Prefeitura de
Belo Horizonte e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) (Figura 3.36). O inicio de suas operações dobrou a capacidade de
beneficiamento do RCD de 500 para 1.000 toneladas por dia em Belo Horizonte.
A implantação desta usina contribuiu para aumentar a vida útil do aterro
sanitário da capital e para a preservação das jazidas naturais, uma vez que os
produtos obtidos na nova usina substituíam matérias-primas como brita, minério de
ferro e areia. Outro benefício foi a redução dos pontos de deposições clandestinas,
que ainda existiam em grande quantidade na cidade, uma vez que a nova estação
ofereceu mais uma alternativa para os transportadores destinarem suas cargas.

Figura 3.36: Equipamento britador da Estação BR-040.

Fonte: Veiga (2006a).
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As estações de reciclagem Estoril e Pampulha produzem material grosso
(bica corrida). A Estação de Reciclagem de Entulho BR-040 produz, além do
material grosso, outros três tipos de materiais, um equivalente à areia e dois tipos
equivalentes à brita (Figura 3.37).
O Quadro 3.03 relaciona os materiais produzidos pelas usinas de reciclagem
da SLU, apresenta suas principais características, o uso recomendado e em qual
das usinas cada tipo é produzido.

Quadro 3.03: Materiais produzidos pelas usinas de reciclagem da SLU
PRODUTO

CARACTERÍSTICAS

Areia reciclada

Material com dimensão
máxima de 4,8 mm.

Brita 0

Material com dimensões
entre 4,8 mm e 9,5 mm.

Brita 1

Material com dimensões
entre 9,5 mm e 19 mm.

Rachão

Material com dimensões
acima de 19 mm.

Bica corrida

Material com dimensões
e composição variadas.

USO RECOMENDADO

USINA
Usina BR-040

Fabricação de artefatos de
concreto sem fins estruturais,
tais como: blocos de vedação,
pisos intertravados, guias
(meio-fio); com o devido
acompanhamento tecnológico.

Usina BR-040
Usina BR-040
Usina BR-040

Base e sub-base de
pavimentação de vias;
Preenchimento de valas,
regularização de vias não
pavimentadas, etc.

Usina BR-040
Usina do Estoril
Usina da Pampulha

Fonte: Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (2006, p. 32).

Os agregados reciclados listados no quadro acima são utilizados pela
prefeitura na confecção das camadas de base e sub-base de vias públicas, na
fabricação de blocos e meio-fio, dentre outros artefatos de concreto não estrutural.
Esses produtos têm como destinação prioritária as obras públicas e de caráter
social. Porém os agregados reciclados também podem ser comercializados nas
próprias usinas, mediante o preenchimento e pagamento de uma Guia de
Arrecadação Municipal, numa agência credenciada. Após a quitação, o interessado
apresenta o recibo na usina e retira o produto. O valor do agregado reciclado é
estipulado pelo Preço Público publicado no Diário Oficial do Município.
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Figura 3.37: Agregados reciclados produzidos na Estação de Reciclagem de Entulho BR-040.
Fonte: Veiga (2006a).
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A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), citada por
Pinto (1999, p. 154), apurou um volume de RCD reciclado de 104.400 m³,
beneficiado no período compreendido entre 1995 até junho de 1999. Todo esse
material foi empregado na execução de 99,4 Km de vias pavimentadas, com custo
30% menor que o da pavimentação tradicional, que utiliza agregados convencionais.
Ainda, segundo Pinto (1999, p. 154), além da economia na execução o agregado
reciclado permite uma melhor coesão quando utilizado na camada de base da
pavimentação. Após alguns meses de execução, foram realizadas reaberturas na
pavimentação e percebeu-se que não ocorria travamento mecânico entre as
partículas e desagregação, uma vez feito o desconfinamento da camada. Ao
contrário, as camadas de bases feitas com agregado reciclado apresentavam-se
consolidadas, demonstrando a ocorrência de elementos reativos no RCD, que
reagiram com a exposição à umidade presente durante a execução da camada e
com a umidade natural dos solos locais.
Em outubro de 2005 o SINDUSCON MG realizou uma comparação entre o
valor do agregado reciclado e os materiais convencionais equivalentes e concluiu
que os produtos resultantes do beneficiamento do RCD apresentavam aspectos
econômicos viáveis para certos tipos de aplicação, como pode ser observado no
Quadro 3.04. Essa iniciativa do SINDUSCON MG reforçou o interesse do setor
privado em utilizar o agregado reciclado (SINDICATO DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO

CIVIL

DE

MINAS

GERAIS;

SERVIÇO

NACIONAL

DE

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS, 2005, p. 19).

Quadro 3.04: Comparação dos preços médios entre o agregado reciclado e os materiais
convencionais utilizados nos canteiros de obra
INSUMOS

R$/m³

* VARIAÇÃO %

Entulho reciclado

8,00

0

Areia comum

39,00

487,5

Areia lavada

39,00

487,5

Brita 0

39,00

487,5

Brita 1

39,00

487,5

Pedra de Mão

39,00

487,5

Minério

10,78

34,70

* Variação: razão percentual entre o custo unitário do material e do entulho reciclado.
Fonte: Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais; Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial de Minas Gerais (2005, p. 19).
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Nos primeiros anos da implantação da Gestão Diferenciada do RCD em Belo
Horizonte, os técnicos da SLU constataram que, a priori, boa parte das ocorrências
de deposições irregulares acontecia por insuficiência de locais apropriados para a
disposição final do RCD e de objetos de dimensões incompatíveis com a remoção
pelos caminhões da coleta domiciliar e comercial, os volumosos, bens de consumo
danificados, também chamados de bagulhos pela população.
Outra constatação foi que o surgimento de um local de deposição
clandestina estava freqüentemente relacionado a um depósito inicial de pequena
quantidade de RCD, que acabava constituindo-se em um “convite” para que nesse
local fossem depositados volumes os mais variados, tanto do ponto de vista
quantitativo, quanto qualitativo.
Considerando-se essas constatações formou-se, gradativamente, a partir de
1995, a segunda rede secundária da Rede de Áreas: a rede de URPVs.
As URPVs são instalações simples, constituídas por um terreno cercado e
dotadas de um ponto de água e um de energia elétrica, possuem instalações de
apoio simplificadas (guarita e banheiro) e caçambas estacionárias para a descarga
dos diversos tipos de resíduos (Figura 3.38).

Figura 3.38: Lay out sugerido para ponto de entrega.

Fonte: Pinto e Gonzáles (2005, p. 44).
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Nessas unidades são recebidos gratuitamente até 2 m³ diários, por
transportador, de RCD, materiais de desaterro, resíduos de poda, aparas de madeira
e volumosos. Não são aceitos animais mortos, lixo orgânico e resíduos industriais.
De acordo com o programa, nas URPVs deve-se proceder a classificação e
a organização dos diversos resíduos em caçambas separadas, para possibilitar a
remoção racionalizada e a diferenciação do tratamento, facilitando a estocagem e
diminuindo os custos com a remoção.
Outra finalidade da URPV é organizar e credenciar pequenos coletores que
utilizam veículos de pequeno porte, em especial, os carroceiros. As solicitações
telefônicas da comunidade para contratação de serviços de retirada de pequenos
volumes de RCD por coletores autônomos são encaminhadas às URPVs. Pelo
telefone da URPV o interessado negocia diretamente com o carroceiro o valor do
serviço. Após depositar os resíduos na URPV, o carroceiro devolve o comprovante
de despejo para o contratante e recebe o pagamento pelo serviço prestado. O
cumprimento dessa finalidade está relacionado à escala de atendimento e à
capacidade operacional instalada em cada unidade.
A formação da rede de URPVs tem como objetivo oferecer uma solução
viável para os pequenos transportadores e a população em geral. Essas áreas
funcionam ao mesmo tempo como pólos irradiadores e organizadores dos fluxos de
transporte e local para armazenamento temporário de pequenos volumes de
resíduos.
Podem funcionar ainda, quando possível e viável, como LEVs para
recebimento dos materiais destinados à coleta seletiva, tais como papel, metal, vidro
e plástico (Figura 3.45).
A rede, ao final de agosto de 2007, constituí-se de 29 URPVs, conforme
demonstra o Quadro 3.05, distribuídas nas nove regiões administrativas da cidade
(Figura 3.39).
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Quadro 3.05: Relação das Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV)
REGIONAL BARREIRO
01 Jatobá

Rua Agenor Nonato Souza, 710, Jatobá IV

02 Milionários

Rua Davi Fonseca, 1147, Milionários

03 Flávio Marques

Rua Itapetinga, 02, Conjunto Flávio de Oliveira

04 Átila de Paiva

Avenida Tereza Cristina, 68, Barreiro

06 Lindéia

Rua Antônio de Souza Gomes, 101, Lindéia

05 Túnel de Ibirité

Rua Marly Passos, 10, Conjunto Túnel de Ibirité

REGIONAL CENTRO-SUL
07 Santa Lúcia

Avenida Artur Bernardes, 3951, Barragem Santa Lúcia

REGIONAL LESTE
08 Andradas I

Avenida dos Andradas, 5965, Boa Vista

09 Andradas II

Avenida dos Andradas, 7501, Caetano Furquim

REGIONAL NORDESTE
10 São Gabriel

Rua Esplanada, 72, São Gabriel

REGIONAL NOROESTE
11 Pedro II

Avenida Dom Pedro II, 5081, Jardim Montanhês (viaduto da BR-262)

12 João XXIII

Avenida João XXIII, 550, São José

13 Delta

Rua Tamandaré, 5, João Pinheiro

REGIONAL NORTE
14 Saramenha

Avenida Basílio da Gama, 5, Tupi

15 Aeroporto

Avenida Washington Luiz, 945, São Bernardo

16 Bacuraus

Rua Adolfo Bezerra de Menezes, 215, Campo Alegre

REGIONAL OESTE
17 Barão

Avenida Barão Homem de Melo, 300, Nova Suíssa

18 Silva Lobo

Avenida Silva Lobo, 1, Calafate

19 Tereza Cristina

Avenida Tereza Cristina 8.451, Madre Gertrudes

20 Rua das Flores

Rua José Furletti, 45, Vista Alegre

REGIONAL PAMPULHA
21 Santa Amélia

Avenida Deputado Anuar Menhen, 550, Santa Amélia

22 Dona Clara

Rua Rita Alves Castanheira, 50, Dona Clara

23 Castelo

Rua Castelo de Veiros, 315, Castelo

24 Garças

Rua Renato Fontene, 20, Enseada das Garças

25 Liberdade

Rua Flor de Índio, 105, Liberdade

REGIONAL VENDA NOVA
26 Lagoa

Rua Hélcio Pereira Fortes, 62, Lagoa

27 Rio Branco

Avenida Augusto dos Anjos, 1983, Rio Branco

28 Vilarinho

Avenida Vilarinho, 4441, Novo Letícia

29 São João Batista Rua Elci Ribeiro, esq. c/ rua Bernardino de Oliveira Pena, São João Batista
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04 URPVs
Estação de
Reciclagem
Pampulha

03 URPVs

Estação de
Reciclagem
BR-040

05 URPVs
01 URPV
03 URPVs

02 URPVs
04 URPVs
01 URPV

06 URPVs
Estação de
Reciclagem
Estoril

Figura 3.39: Número de URPVs por regiões administrativas.
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (2008).
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Figura 3.40: Entrada da URPV Barão.
Fonte: Melo (2006).

Figura 3.41: Edificação que abriga a administração da URPV Barão.
Fonte: Melo (2006).
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Figura 3.42: Área de Transbordo e Triagem (ATT) da URPV Barão.
Fonte: Melo (2006).

Figura 3.43: Detalhe das caçambas na Área de Transbordo e Triagem (ATT) da URPV Barão.
Fonte: Melo (2006).
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Figura 3.44: Transbordo de pequeno volume na URPV Barão.
Fonte: Melo (2006).

Figura 3.45: Local de Entrega Voluntária (LEV) dentro da URPV Barão.
Fonte: Melo (2006).
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Figura 3.46: Pátio de manobras de caminhões poliguindaste da URPV Viaduto.
Fonte: Veiga (2006a).

Figura 3.47: Carroceiro transbordando resíduos de poda na URPV Viaduto.
Fonte: Veiga (2006a).
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Figura 3.48: Área de Transbordo e Triagem (ATT) da URPV Viaduto.
Fonte: Melo (2006).

Figura 3.49: Pequeno gerador transbordando na URPV Viaduto.
Fonte: Veiga (2006a).
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Figura 3.50: Conteúdo das caçambas da URPV Viaduto.
Fonte: Veiga (2006a).

Figura 3.51: Detalhe do conteúdo de uma das caçambas da URPV Viaduto.
Fonte: Veiga (2006a).
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Figura 3.52: Comprovante de despejo – documento utilizado pela SLU para realizar controle
estatístico do volume de RCD transbordado e do tipo de veículo que transportou o resíduo.
Fonte: Veiga (2006a).

Figura 3.53: Área de entorno da URPV Viaduto.
Fonte: Melo (2006).
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A maneira como foi concebido, estruturado e implementado o Programa de
Correção das Deposições Clandestinas e Reciclagem de Entulho em Belo Horizonte,
não só permite, como também incentiva e conta com a participação do setor privado.
Sendo o depósito inadequado de RCD terminantemente proibido e estando os
infratores sujeitos às penalidades previstas pela legislação correlata, os grandes
geradores são obrigados a procurar alternativas para a disposição final do RCD,
visto que é indiscutível a sua responsabilidade pela correta destinação final do
mesmo.
Essa orientação legal acabou por fomentar o setor de reciclagem, em Minas
Gerais, uma vez que os grandes geradores, por questões logísticas, encaminham
seus resíduos para outras cadeias produtivas ou para empresas especializadas e
licenciadas, que podem realizar atividades de recepção, depósito, reutilização ou
reciclagem.
Esses fatores induziram a formação da terceira rede secundária da Rede de
Áreas: a rede de empreendimentos e áreas licenciadas privadas
Existem empresas receptoras de madeira, metais, papel e papelão não
contaminados, sacarias de papelão contaminadas, plástico, vidro, gesso, amianto,
produtos químicos e impermeabilizantes, tintas, vernizes, solventes, óleos e graxas
e, ainda, empresas receptoras de resíduos para co-processamento 14.
Onze estados brasileiros possuem Bolsas Virtuais de Resíduos, dentre eles
Minas gerais, por meio do sistema da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (FIEMG). A bolsa é eletrônica e tem o objetivo de disponibilizar gratuitamente
informações para indústrias geradoras e compradoras de resíduos e divulgar
empresas prestadoras de serviços ambientais.
Surgiram também várias associações de catadores de resíduos recicláveis.
Em dezembro de 2006, somente na cidade de Belo Horizonte, havia 12 associações,
perfazendo um total de 420 associados (SINDICATO DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2006, p. 76).
Além das empresas receptoras de resíduos e das associações, há também
as áreas licenciadas privadas. Trata-se de aterros para recebimento de resíduos
14

Operação que utiliza resíduos para recuperação e/ou economia de energia e/ou substituição de
matérias-primas. Na construção civil, os resíduos Classe D podem ser encaminhados para as plantas
de co-processamento. Por exemplo: borras oleosas, graxas, lodos de ETE, tortas de filtração, borras
ácidas, catalisadores usados, pneus, emborrachados, Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
solventes e serragens, podem ter como destinação final processos de queima para fins energéticos
(destruição térmica).
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Classe A. Nessas áreas são empregadas técnicas de disposição final, visando a
estocagem de materiais segregados, de forma a possibilitar o seu uso futuro e/ou a
futura utilização da área. Os resíduos devem ser confinados conforme princípios de
engenharia, de modo a não causar danos à saúde publica ou passivos ambientais, e
reduzidos ao menor volume possível. Essas áreas devem, obrigatoriamente, ser
licenciadas. A vida útil desses aterros é limitada em função de sua capacidade
volumétrica. Os usuários desses aterros devem consultar o órgão público
responsável pela emissão das licenças ambientais, a respeito de sua regularidade,
antes de destinar os resíduos para esses locais.
As Figura 3.54 refere-se ao Aterro Dona Dora, uma das áreas licenciadas
privadas da cidade, localizada às margens da BR-040.

Figura 3.54: Aterro Dona Dora – área licenciada privada.

Fonte: Melo (2006).
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3.2.1.2 Rede de Subprogramas Complementares do Programa de Correção das
Deposições Clandestinas e Reciclagem de Entulho

A Rede de Subprogramas Complementares visa diversificar, ampliar e
qualificar as ações voltadas à informação e educação ambiental, à fiscalização e à
recuperação de áreas degradadas pela deposição irregular de RCD e desenvolver e
consolidar parcerias e novos projetos no sentido da promoção da melhoria contínua.
O primeiro componente desta rede é o Subprograma de Comunicação e
Mobilização Social, trabalho desenvolvido pela SLU antes da implantação de
qualquer elemento constituinte da componente física do Programa de Correção de
Deposições Clandestinas e Reciclagem de Entulho. São ações de educação
ambiental, portanto, têm caráter educativo e sensibilizador. Visam a interação entre
a comunidade e os agentes envolvidos na geração e no transporte de RCD na
cidade, enfatizam a divulgação das unidades instaladas, tanto para recebimento
quanto para a reciclagem, bem como a importância e necessidade do adequado
funcionamento do sistema para a minimização dos impactos sociais, econômicos e
ambientais resultantes do descarte inadequado desse resíduo.
Um outro objetivo é informar a população residente no entorno de locais
destinados à implantação de unidades da Rede de Áreas, para prevenir conflitos,
neutralizar resistências e buscar o envolvimento da comunidade garantindo, assim, o
funcionamento das mesmas em harmonia com a vizinhança e sua apropriação pela
comunidade. Esse trabalho é realizado por meio de contatos diretos, antes e após a
implantação das unidades, com setores organizados, comerciantes, escolas,
comunidades religiosas, postos de saúde e também de porta em porta. Os meios de
divulgação e sensibilização da população são variados. São utilizados impressos
específicos, apresentadas esquetes teatrais com roteiro direcionado àquela ação em
particular, realizados eventos artísticos na inauguração das unidades e promovidas
visitas de estudantes, professores e da população em geral. Ocorre também a
veiculação de informações por meio de rádios, jornais e televisão.
As ações do Subprograma de Fiscalização e Operações Integradas,
segundo componente desta rede, visam educar e coibir a prática da deposição
clandestina do RCD. O principal objetivo é romper com o rodízio estabelecido pelos
transportadores clandestinos, que identificam diversos locais não autorizados para
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transbordar. Normalmente a deposição clandestina é feita à noite ou em dias e
horários em que a fiscalização não está atuando.
O Subprograma para Recuperação de Áreas Degradadas é o terceiro
componente desta rede. É realizado pela SLU com a participação de outros órgãos
da administração pública municipal, sendo, portanto, interinstitucional. Constitui-se,
basicamente, na implantação de um programa intitulado “Ponto Limpo Ponto Verde”
em áreas onde ocorreu deposição clandestina de RCD e de outros resíduos.
A metodologia do Programa Ponto Limpo Ponto Verde, por sua vez,
constitui-se num conjunto de ações de mobilização social, visando a erradicação da
prática de deposição irregular de RCD e de outros resíduos, principalmente em
locais atendidos regularmente com coleta de lixo. Inicialmente são realizados
mutirões para a limpeza das áreas degradadas. Em seguida, essas áreas são
recuperadas, tanto nos seus aspectos físicos quanto paisagísticos, através de
pequenas intervenções localizadas, tais como: intimação ao proprietário de
propriedade particular para a execução de muro e passeio nos terrenos vagos,
plantio de vegetação de pequeno e/ou médio porte, colocação de placa indicativa da
ação realizada, da infração ao Regulamento de Limpeza Urbana e da importância de
sua manutenção e fiscalização pela comunidade do entorno.
A

SLU

desenvolve,

também,

um

trabalho

junto

aos

pequenos

transportadores, mais especificamente, os carroceiros, denominado “Projeto
Carroceiros”. As ações desse subprograma têm por finalidade promover a
aproximação entre o carroceiro e a administração pública municipal, estabelecendo
relações de parceria e cooperação. Seu objetivo geral, segundo a SLU (2004, p.8) é:
Buscar a recuperação da qualidade do meio ambiente urbano, tornando o
carroceiro agente de ações comunitárias, visando à diminuição da poluição urbana
e do assoreamento de cursos d’água e dos sistemas de drenagem pluvial.

Ainda segundo a SLU (2004, p. 8), os objetivos específicos são:
a) Possibilitar o cadastro, o conhecimento do universo da classe e estimular o
associativismo dos carroceiros;
b) Esclarecer e orientar os carroceiros quanto ao manejo, ao bem-estar, à alimentação
e a prevenção de doenças dos animais;
c) Gerar material a baixo custo com a utilização da reciclagem do entulho coletado
pelo carroceiro;
d) Discutir e acompanhar a execução de políticas públicas voltadas para ações de
educação ambiental e regulamentação com outros órgãos pertinentes.
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O projeto possui três interfaces conforme demonstra o quadro 3.06 e,
embora cada uma tenha ações específicas, são integradas entre si.

Quadro 3.06: Interfaces do Projeto Carroceiros
INTERFACE

AÇÕES

Técnica

- Informar, educar e sensibilizar o carroceiro sobre as implicações negativas da
deposição irregular de resíduos diversos (RCD, poda e objetos volumosos como
móveis e eletrodomésticos) na malha urbana;
- Orientar sobre a disposição nas URPVs e em outros locais autorizados;
- Fiscalizar a atuação dos carroceiros.

Veterinária

- Realizar através da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) intervenções de assistência à saúde animal, seguidas de reuniões e palestras
sobre temas diversos.

Social

- Conhecer os carroceiros, sua forma de interação entre si e com a comunidade;
- Incentivar sua organização como classe profissional;
- Demonstrar a importância de sua atuação profissional de forma responsável para
com a comunidade;
- Prestar informações sobre o trabalho cooperado.

Fonte: Superintendência de Limpeza Urbana (2004, p. 8)

Os carroceiros são cadastrados e recebem uma carteira de condutor e um
certificado de registro e licenciamento de veículo de tração animal expedida pelo
órgão de trânsito (Figura 3.56). As carroças são emplacadas e é fornecido ao
proprietário um certificado de emplacamento. Esses procedimentos são gratuitos e
em todas as URPVs os carroceiros encontram um ponto de apoio para seu trabalho.
Conversas com esses trabalhadores nas URPVs pesquisadas revelaram um nível
bom de satisfação em relação ao projeto. Eles declaram-se valorizados pela
comunidade e afirmam que a quantidade de viagens aumentou e conseqüentemente
sua renda.
Em todas as URPVs, há bebedouros para os animais (Figura 3.57), que
também recebem assistência veterinária gratuita via convênio firmado entre a Escola
de Veterinária da UFMG e a SLU. Esse trabalho inclui campanhas de vacinação
(Figura 3.58), melhoramento genético, fornecimento gratuito de suplementos
alimentares para os animais que deles necessitam por doença ou fragilidade e um
curso de manejo do animal. Uma curiosidade: devido ao relevo acidentado da
cidade, os animais freqüentemente escorregavam nas ladeiras e sofriam ou
causavam acidentes. Os veterinários do projeto testaram o uso de uma “ferradura”
feita de borracha de pneus, que funciona como freio e amortece os impactos nas
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patas dos animais. A solução é simples, barata e foi bem aceita pelos carroceiros e
pelos animais (Figura 3.59).
Nota-se que existe um bom relacionamento e respeito mútuo entre o poder
público e esses trabalhadores. Há também um tratamento digno em relação aos
animais. Este nível de entendimento deve-se muito à parceria bem sucedida com a
UFMG e aos técnicos da SLU envolvidos no projeto, que, além de possuírem
preparo técnico e humano para este tipo de trabalho, são sensíveis às questões
sócio-ambientais.

Figura 3.55: Carroceiros na URPV Viaduto.

Fonte: Veiga (2006a).
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Figura 3.56: Carteira de condutor de veículo de tração animal concedida aos carroceiros.
Fonte: Veiga (2006a).

Figura 3.57: Bebedouro para os animais do Projeto Carroceiros.
Fonte: Melo (2006).
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Figura 3.58: Quadro contendo informações e avisos para os carroceiros referente à agenda de
vacinação do 2º semestre de 2006.
Fonte: Veiga (2006a).

Figura 3.59: Detalhe da “ferradura” de borracha dos animais do Projeto Carroceiros.
Fonte: Melo (2006).
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3.2.2

Considerações sobre a implantação da Gestão Diferenciada do RCD em
Belo Horizonte

A norma NBR ISO 14001:1996 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 1996a) especifica os requisitos relativos a um SGA, enquanto a NBR
ISO 14004:1996 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1996b)
provê orientação para o desenvolvimento e a implementação de princípios e
sistemas de gestão ambiental e sua coordenação com outros sistemas de gestão.
Embora essas normas não tenham sido utilizadas na implantação da Gestão
Diferenciada do RCD em Belo Horizonte, utilizou-se seus elementos para realizar,
neste trabalho, uma avaliação genérica das etapas do processo de implantação do
Programa de Correção Ambiental das Deposições Clandestinas e Reciclagem de
Entulho, uma vez que elas foram redigidas de forma a aplicar-se a todos os tipos e
portes de organizações e adequar-se a diferentes condições geográficas, culturais e
sociais. Portanto, se comparadas aos requisitos de um SGA, definidos pela norma
NBR ISO 14001:1996, as etapas de implantação do programa podem ser descritas e
resumidas conforme o Quadro 3.07.

Quadro 3.07: Etapas do Programa de Correção Ambiental das Deposições Clandestinas e
Reciclagem de Entulho de Belo Horizonte
Etapas

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Concepção

A

Planejamento

A

Implementação e
operação

D
B

C

E

F
G

Verificação e
ação corretiva
Análise crítica
Melhoria contínua
Legenda:
A – Realização do diagnóstico;
B – Implantação de 2 URPVs;
C – Conclusão da implantação de 2 usinas de reciclagem (Estoril e Pampulha);
D – Consolidação da Gestão Diferenciada e início da expansão do projeto;
E – Instituição do Programa de Correção das Deposições Clandestinas e Reciclagem de Entulho;
F – Criação do Grupo de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil;
G – Implantação de mais 1 usina de reciclagem (BR-040).
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Na concepção do programa, houve a definição de uma política apropriada à
natureza, escala e impactos ambientais identificados pelo diagnóstico. Essa política
materializou-se, na etapa de planejamento, em um programa bem concebido,
estruturado de forma adequada, apresentando medidas mitigadoras corretivas na
sua componente física e preventivas na sua componente política-programática. A
Rede de Áreas foi composta por unidades bem projetadas e funcionais e a Rede de
Subprogramas Complementares foi o suporte técnico e administrativo imprescindível
para disciplinar fluxos e atividades, promover o processo de melhoria contínua, a
educação ambiental e a inclusão social de trabalhadores que sobrevivem da coleta,
transporte e reciclagem de resíduos. O programa foi referenciado pela legislação e
normas ambientais correlatas em todos os níveis e encontra-se documentado e
disponível ao público. Houve também a criação de um sistema para mensurar,
monitorar e avaliar o desempenho e os resultados do programa com a finalidade de
rever os objetivos e metas sempre que preciso.
Na etapa de implementação foram disponibilizados os recursos físicos,
financeiros e humanos necessários para possibilitar a operação. Um ponto forte e
positivo a ser destacado é a atuação dos técnicos envolvidos na operação do
programa. Muitos deles iniciaram seu trabalho ainda na etapa de concepção e
aprovação do programa, em 1993. Esses profissionais possuem experiência
acumulada e comprometimento e empenham-se no sentido de não só manter o
programa como também promover sua melhoria contínua, dividir suas experiências
com outros municípios e estabelecer parcerias.
Constatou-se, afinal, que, em Belo Horizonte, houve uma preocupação real e
ações concretas para a busca de soluções para o gerenciamento adequado do
RCD. Entretanto, o programa apresenta atualmente alguns problemas e falhas, que
não estão relacionados à metodologia proposta por Pinto. São não conformidades e
situações que só poderiam ser percebidos após a implementação e operação do
programa, mais especificamente, na sua etapa de operação, estando relacionados à
gestão pública.
Um desses problemas advém da reforma administrativa realizada na
prefeitura de Belo Horizonte, no final do ano de 2000. O gerenciamento dos
equipamentos da Rede de Áreas tornou-se responsabilidade das administrações
regionais, o que resultou numa perda de padrão das URPVs e no surgimento de
URPVs informais, denominadas Pontos de Recebimento de Entulho (PREs), frutos
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de acordos entre carroceiros e as administrações regionais. As PREs foram
reconhecidas pela população como locais alternativos de recebimento de RCD,
embora não componham oficialmente a Rede de Áreas do Programa de Correção
Ambiental das Deposições Clandestinas e Reciclagem de Entulho. Por um lado
houve um aumento na oferta de locais para os carroceiros depositarem o material
transportado, promovendo a extinção de alguns pontos de deposição clandestina,
mas por outro, o material depositado nas PREs é todo encaminhado ao aterro
sanitário. Esses materiais não podem ser reaproveitados porque foram, de alguma
forma, contaminados na geração, pela ausência de segregação na fonte, ou no ato
da deposição, pela falta de triagem.
O surgimento das PREs apontou uma demanda para a construção de novas
URPVs. A estrutura existente está sobrecarregada em algumas unidades regionais.
A SLU entende que é preciso ampliar a Rede de Áreas, porém existe uma escassez
de terrenos considerados apropriados para a implantação desses equipamentos,
que devem ser construídos em lotes vagos pertencentes à prefeitura e com
topografia plana. Contribui para a sobrecarga da Rede de Áreas a deposição
clandestina de um volume ainda não estimado de RCD proveniente de municípios
limítrofes da região metropolitana (Figura 3.01), que não disponibilizam recursos
para a Gestão Corretiva e não adotaram a Gestão Diferenciada.
Um outro problema foi observado no conteúdo das caçambas, nas ATTs das
URPVs. A população não tem colaborado no sentido de segregar previamente o
RCD (Figuras 3.43, 3.50 e 3.51). Os usuários transbordam nas URPVs, mas não têm
o cuidado de separar previamente os resíduos, cabendo aos funcionários das
estações de reciclagem ou da CTRS fazê-lo. Observou-se também que os
funcionários das URPVs, que deveriam inspecionar o resíduo antes do transbordo e
só permitir o seu depósito quando segregado, não estão realizando essa tarefa.
Técnicos da SLU informaram que, no início do programa, a população realizava a
segregação, porém, com o passar do tempo, deixaram de fazê-lo. O interessante é
que o número de entregas voluntárias aumenta onde há locais de destinação
indicados pela SLU. Os usuários dispõem-se a transportar o resíduo, mas não a
separá-lo.
Não se pode afirmar com certeza, pois para tanto seria necessário um
estudo mais detalhado desse problema, mas infere-se que o Subprograma de
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Comunicação e Mobilização Social necessite do reforço de projetos de educação
ambiental, envolvendo os usuários e os funcionários da Rede de Áreas.
Contudo, o mais preocupante é a continuidade das deposições clandestinas
de RCD que crescem em número e em volume, mesmo havendo disponibilidade de
infra-estrutura própria para receber esse material. Como o volume de RCD na
maioria das deposições clandestinas é pequeno, os técnicos da SLU supõem que
seja proveniente dos pequenos geradores que não podem custear o transbordo para
as URPVs e o transporta em carrinho de mão, e dos carroceiros que transbordam
durante o percurso, ao se depararem com obstáculos físicos impeditivos do acesso
aos equipamentos da Rede de Áreas. Ao mesmo tempo, nas proximidades de vilas e
favelas, ocorre uma maior concentração de deposições clandestinas praticadas,
principalmente, por seus moradores. Também há ocorrências em áreas particulares
desocupadas e sem cerca, nesse caso, os proprietários são notificados pela
fiscalização para realizar a remoção do RCD e a limpeza do terreno. No caso da
continuidade das deposições clandestinas a ação emergencial foi intensificar o
Subprograma de Fiscalização e Operações Integradas, mas é preciso identificar os
fatos geradores da questão para erradicá-la na sua origem.
A SLU, ciente de que planejamento e gestão não podem ser realizados com
base em suposições e de suas limitações para a realização de pesquisas,
estabeleceu um convênio com a UFMG, via Laboratório de Geoprocessamento do
Instituto de Geociências, para o desenvolvimento de um estudo embasado na
aplicação de modelos de análise espacial, apoiados por geoprocessamento, visando
identificar os fatores relacionados à continuidade da prática de deposições
clandestinas. A pesquisa é uma oportunidade de identificar e corrigir as não
conformidades existentes no programa e poderá contribuir significativamente para o
gerenciamento do RCD em Belo Horizonte e em qualquer outro município que se
interesse. Alguns dados referentes à Regional Nordeste foram divulgados (SIMÕES;
MOURA, 2007), porém ainda é prematuro considerá-los como um diagnóstico das
não conformidades do programa. Embora as regionais possuam problemas em
comum, as suas características, tanto em termos físico-espaciais quanto
populacionais, são diferentes.
Ainda existem passivos ambientais na cidade decorrentes da deposição
irregular do RCD, no entanto considera-se que a situação seria muito grave se
providências não tivessem sido tomadas há 14 anos atrás.
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Os atuais problemas precisam ser investigados por meio de pesquisa que os
defina de forma mais precisa permitindo adotar medidas adequadas para corrigi-los.
No momento, mantém-se a gestão ambiental embasada em medidas mitigadoras
corretivas e também emergenciais e, paralelamente, atualiza-se o diagnóstico e
desenvolvem-se novos estudos que servirão como instrumentos e base para o
planejamento ambiental preventivo. Assim, considerando as etapas definidas no
quadro 3.07, o sistema está em processo de verificação e ação corretiva e análise
crítica.
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3.3

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

São José do Rio Preto não possui uma Política Municipal de Saneamento
Ambiental e seus planos correlatos instituídos por lei, tal qual ocorre em Belo
Horizonte. As ações de planejamento e gestão ambiental são realizadas pela
Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo.
O saneamento básico está a cargo do Serviço Municipal de Água e Esgoto
(SEMAE), uma autarquia municipal criada em 2001, responsável pelo sistema de
abastecimento de água (captação, adução, tratamento, reservação e distribuição) e
pela coleta, afastamento e tratamento dos esgotos domésticos do município e dos
distritos de Talhados e Engenheiro Schmitt.
De acordo com o SEMAE (2007), o sistema de abastecimento de água
atende 99% da população. A água é tratada em uma Estação de Tratamento de
Água (ETA) do tipo convencional (Figura 3.60). Por outro lado, embora 95% da
população esteja atendida com coleta de efluente, apenas 3% do total coletado
recebe tratamento. O principal desafio é, por conseguinte, tratar 100% do efluente.
Para tanto, uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) está sendo construída
numa área de 27,7 alqueires, na confluência do Rio Preto com o Córrego São Pedro,
junto à estrada vicinal que liga São José do Rio Preto a Ipiguá (Figuras 3.61 e 3.62).

Figura 3.60: Palácio das Águas: Estação de Tratamento de Água (ETA) de São José do Rio
Preto.
Fonte: Carneiro (2007).
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Figura 3.61: Fase da construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de São José do
Rio Preto em 20/05/2007.
Fonte: Spatti (2007a).

Figura 3.62: Fase da construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de São José do
Rio Preto em 24/08/2007.
Fonte: Spatti (2007a).
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A população de São José do Rio Preto produz 231,6 toneladas de resíduos
sólidos domiciliares por dia e ocupa a 12ª posição no ranking dos municípios
paulistas que mais os produzem. Os resíduos são dispostos no aterro sanitário da
cidade, que se localiza no Distrito Carlos de Arnaldo Silva. Já houve registro de
recebimento de até 300 toneladas de resíduos sólidos domiciliares por dia, cerca de
750 gramas por habitante. Os gastos da prefeitura com o gerenciamento, disposição
e tratamento do resíduo giram em torno de R$ 11 milhões por ano (PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2007).
Mensalmente, 8,5 toneladas de lixo são tratadas. A fração orgânica é
transformada em adubo orgânico numa usina de compostagem (Figura 3.63) (MEIO
AMBIENTE, 2005).

Figura 3.63: Usina de compostagem de São José do Rio Preto.

Fonte: Meio Ambiente (2005).

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) considera
que a cidade tem um dos melhores sistemas de disposição e tratamento de RSU do
estado. Das 645 cidades inspecionadas, São José do Rio Preto obteve, em 2005, as
melhores notas, entre as 11 cidades que mais produzem lixo no Estado de São
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Paulo, em dois índices: 9,9 no Índice de Qualidade de Usinas de Compostagem
(IQC) e 9,7 no Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR). As pontuações de
ambos os índices variam de 0 a 10 e são classificadas como adequadas todas as
instalações de aterros que se enquadram na faixa de 8,1 a 10 (COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2006, p. 47).
Os RSS também são tratados adequadamente na Central de Tratamento de
Resíduos de Serviços de Saúde – Unidade Regional (Figura 3.64).

Figura 3.64: Tratamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) em São José do Rio Preto.

Fonte: Meio Ambiente (2005).
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Existe coleta seletiva de lixo na cidade realizada pela Cooperativa de Coleta
Seletiva Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis (Cooperlagos),
constituída em 28 de julho de 2004, a partir de uma parceria entre a Prefeitura
Municipal de São José do Rio Preto e a Associação Rio-pretense de Educação e
Saúde (ARES). A Cooperlagos é gerenciada pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos da Cidadania, por meio do
Departamento de Economia Solidária e atua em parceria com a Secretaria do Meio
Ambiente e Urbanismo (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,
2007).
Em 2005, a cooperativa possuía 55 cooperados, que obtinham renda mensal
entre R$ 450 e R$ 500. A Prefeitura de São José do Rio Preto repassa R$ 30 mil
mensais a Cooperlagos, dinheiro utilizado para complementação dos salários dos
cooperados, café da manhã, manutenção de equipamentos e despesas com
gerenciamento. A Prefeitura foi também responsável pela verba inicial da
cooperativa, foram repassados R$ 100 mil, utilizados na compra do maquinário
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2007).
Em 2006 o número de cooperados aumentou para 62 e passou-se a recolher
cerca de 65 toneladas por mês de papel, plástico, vidro e seus derivados, em mais
de 50 bairros da cidade. Em 2007 a Coorperlagos atingiu a meta de recolher 100
toneladas de resíduos recicláveis por mês e conta, atualmente, com 70 cooperados
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2007).
Os cooperados trabalham de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas,
sendo que, no último dia da semana, meio período é dedicado para palestra de
inclusão social, debates sobre doenças sexualmente transmissíveis, discussões das
atividades semanais e as prioridades para a semana seguinte (Figura 3.65).
Os catadores encontram-se organizados, recebem assistência integral da
Prefeitura e da ARES, o que inclui questões psicológicas e noções de
empreendedorismo. Os trabalhadores atuam uniformizados e com logística de
atendimento. Em entrevistas com alguns cooperados, durante as visitas aos pontos
de apoio, os trabalhadores demonstraram satisfação com a sua atual condição e
declararam que se sentem reconhecidos, valorizados e respeitados pela sociedade
em geral.
Na questão ambiental, o trabalho dos cooperados evita que 45 toneladas de
resíduos por mês sejam depositados em aterros ou simplesmente descartados
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irregularmente em áreas impróprias, causando avarias nos sistemas de drenagem
urbana e impactos, tanto no ambiente natural quanto no construído (PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2007).
No que se refere ao aspecto econômico, a Cooperlagos gera renda e
trabalho. A expectativa da prefeitura e da cooperativa para o futuro é de que a
entidade atue também em prédios e condomínios da cidade, o que levaria a um
recolhimento ainda maior. Uma outra meta é a construção de sua sede própria. O
BNDES anunciou a liberação de R$ 953.892,71 para a realização das obras do
projeto, por meio de concessão de colaboração financeira não-reembolsável. A obra
deverá ser executada numa área de 2.300 m², localizada em um terreno do Distrito
Industrial Waldemar de Oliveira Verdi, com área total construída de 5.000 m². O
projeto prevê, além da sede própria, uma central de reciclagem. Os recursos serão
destinados para a construção da estrutura física, para a aquisição de equipamentos
e de dois caminhões. Deverão ser adquiridos: empilhadeira hidráulica, paleteira
hidráulica, moinho granulador de plásticos com seis facas rotativas e duas facas
fixas, prensa de fardos eletro-hidráulica, balança mecânica e compressor de ar
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2007).
O trabalho da Cooperlagos recebeu o prêmio ECOPET 2005, desenvolvido
pela Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET). Foi o reconhecimento do
trabalho dos cooperados

Figura 3.65: Atividades dos cooperados da Cooperlagos.

Fonte: Spatti (2007b).
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3.3.1

A GESTÃO DIFERENCIADA DO RCD EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

São José do Rio Preto adequou-se à Resolução CONAMA 307 de 5 de julho
de 2002, ao adotar a Gestão Diferenciada do RCD proposta por Pinto (1999).
Segundo Humberto Martins Scandiuzzi, engenheiro civil e Secretário
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, antes da implantação da Gestão
Diferenciada do RCD, a deposição do resíduo era feita irregularmente, tal qual como
acontece em todas as cidades, onde não há uma política definida para o
saneamento ambiental, onde a legislação não é cumprida e não existe um
gerenciamento específico para esse resíduo.
Um diagnóstico, elaborado em 1997 pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de São José do Rio Preto, levantou 1.431 pontos de deposição
clandestina de RCD no município. Com esse levantamento foi possível além de
identificar as áreas, verificar quais delas poderiam ser legalizadas (SCANDIUZZI,
2006).
Assim, em 2002, foram criados pela prefeitura 14 pontos de disposição de
RCD. Os locais foram cercados e, no seu interior, construídas baias para receber
objetos volumosos e RCD. Paralelamente, foram realizadas ações junto à população
para informar sobre a importância da utilização desses locais e da necessidade de
segregação prévia dos resíduos Em um segundo momento, esses locais foram
remodelados, sendo dotados de guaritas, novas baias e bebedouros de água para
os animais pertencentes aos carroceiros, passando a integrar a Rede de Pontos de
Apoio para Pequenos Volumes (SCANDIUZZI, 2006).
No mesmo ano, 2002, foi fundada a Associação dos Transportadores de
Resíduos. Dessa forma, o resíduo passou a ser depositado nesses locais e o
problema da deposição clandestina foi minimizado (SCANDIUZZI, 2006). Entretanto,
era necessário, ainda, providenciar adequado tratamento e destino final ao resíduo,
o que só seria possível mediante a implementação de uma política, estruturada e
dimensionada a partir do diagnóstico realizado, materializada num PIGRCC.
Nesse sentido, a Gestão Diferenciada do RCD, concebida desde o final da
década de 1990, envolveu ampla discussão. Ouviu-se por mais de um ano a
sociedade em geral e os atores sociais envolvidos diretamente na questão, entre
eles, engenheiros, arquitetos, construtores, empresas transportadoras, carroceiros e
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o Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo (SINDUSCON SP). A
Figura 3.66 identifica de forma esquemática esses atores.

ENGENHEIROS
E
ARQUITETOS

ATORES
PRIVADOS:
CONSTRUTORES

SINDUSCON
SÃO PAULO

ATORES
SOCIAIS
ENVOLVIDOS
NA QUESTÃO
DO RCD

ATORES
PÚBLICOS:
PREFEITURA
E CÂMARA
MUNICIPAL

SOCIEDADE
EM GERAL

TRANSPORTADORES,
CARROCEIROS E
CATADORES

MÍDIA

Figura 3.66: Atores sociais envolvidos na questão do RCD.

O poder público municipal foi o responsável pela reunião dos atores sociais
e pela condução das negociações, nessa fase tentou-se encontrar soluções com as
quais todos concordassem. Seguiu-se, após o debate, a formulação de um projeto
para instituir a Gestão Diferenciada do RCD, no qual foram especificadas e divididas
as responsabilidades entre o setor público e o privado. Este projeto foi encaminhado
para a Câmara Municipal e aprovado pelos vereadores por unanimidade, em 2004,
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constituindo-se, assim, no Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos. Seu objetivo geral é facilitar a correta
disposição, disciplinar os fluxos e os agentes envolvidos e destinar, adequadamente,
os resíduos provenientes da construção civil e os resíduos volumosos, gerados no
município. O sistema de gestão é definido pelo conjunto da legislação federal e
normas técnicas da ABNT, acrescido da Legislação Municipal de São José do Rio
Preto.
O Quadro 3.08 lista as leis e os decretos locais que formam esse conjunto.

Quadro 3.08: Legislação local que regulamenta a Gestão Diferenciada do RCD
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Lei municipal nº 8386 de 25 de maio
de 2001

Revoga a Lei 5492/94 e dá outras providências.
Dá nova redação à Lei 5492/94, que obriga o cadastramento
e o emplacamento dos veículos de tração animal.

Lei municipal nº 9.390 de 20 de
dezembro de 2004

Autoriza o município, através do Chefe do Poder Executivo,
a firmar convênio com a Associação das Empresas
Movimentadoras de Resíduos da Construção Civil.

Lei municipal nº 9.393 de 20 de
dezembro de 2004

Institui o Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos e dá outras
providências.

Decreto nº 12.751 de 30 de março de Nomeia membros para o Núcleo Permanente de Gestão
2005
coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo.
Decreto nº 12.765 de 08 de abril de
2005

Regulamenta a Lei nº 9.383 de 20 de dezembro de 2004,
que versa sobre o Sistema de Gestão Sustentável de
Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e o
Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil.

Fonte: Câmara Municipal de São José do Rio Preto (2007).
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Analisando o conjunto da legislação municipal referente ao RCD em São
José do Rio Preto, depreende-se que o sistema de gestão constitui-se por um
conjunto integrado de áreas físicas e ações, sendo a forma de gerenciamento do
resíduo muito semelhante à de Belo Horizonte.
As áreas físicas são constituídas por três categorias:
• Rede de Pontos de Apoio para Pequenos Volumes;
• Rede de Áreas para Recepção de Grandes Volumes;
• Empreendimentos e áreas licenciadas privadas.
As ações compõem-se de:
• Disque coleta para pequenos volumes;
• Ações para informação e Educação Ambiental;
• Ações para controle e fiscalização do conjunto de agentes envolvidos;
• Núcleo Permanente de Gestão;
A Figura 3.67 demonstra, de forma esquemática, a estrutura do Sistema
para a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos
de São José do Rio Preto.

166

SISTEMA PARA A GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E
RESÍDUOS VOLUMOSOS

ÁREAS FÍSICAS

REDE DE PONTOS DE APOIO
PARA PEQUENOS VOLUMES

17 PONTOS DE APOIO

REDE DE ÁREAS PARA
RECEPÇÃO DE GRANDES
VOLUMES

USINA DE RECICLAGEM

AÇÕES

DISQUE COLETA PARA
PEQUENOS VOLUMES

AÇÕES PARA INFORMAÇÃO
E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

AÇÕES PARA CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DO
CONJUNTO DE AGENTES
ENVOLVIDOS

NÚCLEO PERMANENTE DE
GESTÃO

EMPREENDIMENTOS E
ÁREAS LICENCIADAS
PRIVADAS

Figura 3.67: Estrutura do Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil
e Resíduos Volumosos de São José do Rio Preto.
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3.3.1.1 Áreas Físicas do Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos

A Rede de Pontos de Apoio para Pequenos Volumes é formada por áreas de
captação permanente. Normalmente, são implantados em locais públicos, ou
viabilizados pela administração pública, de fácil acesso e bem distribuídos na malha
urbana, preferencialmente em terrenos já degradados por ações de deposição
irregular de resíduos. Trata-se de um serviço público de coleta, relacionado à
limpeza urbana.
Os Pontos de Apoio para Pequenos Volumes são identificados com placas,
dispostas na sua entrada. São também disponibilizadas informações sobre os tipos
de resíduos que podem ser depositados no local (Figura 3.68). Sua implantação
requer o isolamento da área, utilizando-se de cerca e portão ou cerca viva. É
necessário haver um pátio de manobras, área de transbordo e uma pequena
construção, onde trabalha um funcionário público, que tem a função de orientar o
transbordo, para que o resíduo seja depositado adequadamente (Figura 3.69).
No seu interior, há baias e caçambas específicas para a disposição de cada
tipo de resíduo. Cada uma contém uma classe do resíduo, determinada pela
Resolução CONAMA 307 de 5 de julho de 2002. Há, por exemplo, uma caçamba
específica para material inerte (componentes cerâmicos, argamassa e concreto);
outra para papéis e papelão; outra para tintas, solventes e óleos; baias para os
resíduos volumosos e assim por diante, sempre de acordo com a classificação da
citada resolução (Figuras 3.70 e 3.71). Não é permitido depositar resíduos
domiciliares não-inertes, resíduos industriais, resíduos dos serviços de saúde e
animais mortos. Ainda, os resíduos só podem ser depositados nas baias e
caçambas após segregação na fonte pelo gerador.
Todo o resíduo depositado é recolhido três vezes por semana, por
caminhões que transportam as caçambas contendo resíduo Classe A (Resíduos
reutilizáveis ou recicláveis) até a Usina de Reciclagem de RCD. As caçambas
contendo os demais tipos de resíduos são encaminhadas para outras destinações,
de acordo com a recomendação prevista na Resolução CONAMA 307 de 5 de julho
de 2002 (Figura 3.73).
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Os pequenos geradores e os pequenos coletores cadastrados podem
depositar o RCD e os resíduos volumosos, sem nenhum custo, em 17 locais
públicos que foram determinados para o descarte. As descargas são limitadas ao
volume de 1 m³ (Figura 3.74).
Os pequenos geradores podem ainda recorrer, por meio do Disque Coleta
para Pequenos Volumes, à remoção remunerada dos resíduos, realizada pelos
pequenos coletores privados, sediados nos pontos de apoio. Esta ação beneficia
aqueles que não dispõe de transporte próprio e, principalmente, os carroceiros, que
podem atuar de forma profissional e legal.
O Ponto de Apoio para Pequenos Volumes pode, também, ser utilizado por
grupos que desenvolvam ações de coleta seletiva de lixo seco reciclável, como no
caso dos cooperados da Cooperlagos, desde que não comprometa nem modifique
as suas funções originais. Ocorre, na prática, um uso compartilhado do espaço
(Figura 3.75).
A administração pública é responsável pela elaboração de relatórios
mensais discriminando a quantidade de resíduos recebidos e a quantidade e destino
dos diversos tipos de resíduos triados.
As Figuras 3.68 a 3.76 ilustram a estrutura, as condições de operação e os
usuários dos Pontos de Apoio para Pequenos Volumes.
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Figura 3.68: Entrada do Ponto de Apoio Jardim Nazareth.
Fonte: Veiga (2006b).

Figura 3.69: Área de transbordo do Ponto de Apoio Jardim Nazareth.
Fonte: Veiga (2006b).
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Figura 3.70: Caçambas para depósito de madeira no Ponto de Apoio Jardim Nazareth.
Fonte: Veiga (2006b).

Figura 3.71: Baia para depósito de tintas, vernizes, solventes e produtos químicos em geral no
Ponto de Apoio Jardim Nazareth.
Fonte: Veiga (2006b).
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Figura 3.72: À frente, o Interior do Ponto de Apoio Jardim Nazareth, ao fundo, o entorno e a
vizinhança do local.
Fonte: Veiga (2006b).

Figura 3.73: Caminhão poliguindaste recolhendo caçamba no Ponto de Apoio Jardim Nazareth.
Fonte: Veiga (2006b).
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Figura 3.74: Carroceiro deixando o Ponto de Apoio Jardim Nazareth após transbordo.
Fonte: Veiga (2006b).

Figura 3.75: Cooperados da Cooperlagos no Ponto de Apoio Jardim Nazareth.
Fonte: Veiga (2006b).
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Figura 3.76: Material reciclável triado pelos cooperados da Cooperlagos no Ponto de Apoio
Jardim Nazareth.
Fonte: Veiga (2006b).
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O conjunto da Legislação Municipal e a estrutura do Sistema para a Gestão
Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos de São José
do Rio Preto foram concebidos de forma a permitir a atuação tanto do setor público
quanto do privado. No entanto, até o final de 2006, a participação do setor privado
era restrita às atividades de coleta e transporte do RCD.
Diante da ausência de interesse do setor privado e da necessidade de
atuação do setor público no sentido de providenciar adequado tratamento e destino
final ao resíduo, em 1º de fevereiro de 2005 houve uma reunião para discutir a
implantação da Usina de Reciclagem, unidade constituinte da Rede de Áreas para
Recepção de Grandes Volumes.
O evento contou com a presença de representantes do Departamento
Estadual de Proteção dos Recursos Naturais (DPRN), CETESB, Polícia Ambiental,
Sociedade dos Engenheiros de São José do Rio Preto e Associação dos
Transportadores de Resíduos da Construção Civil. Também participaram do
encontro os secretários das pastas de Obras, de Meio Ambiente e de Serviços
Gerais e a empresa I&T Informações Técnicas, que prestou consultoria à Prefeitura
sobre a instalação da usina de reciclagem. O encontro teve como objetivo
apresentar as ações do projeto “Gestão Diferenciada de Resíduos da Construção
Civil”, que regulamentava os 14 pontos de disposição de RCD e resíduos
volumosos, distribuídos na cidade desde 2002. Pretendia-se, ainda, explicar como
seria o funcionamento da usina de reciclagem (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, 2007).
Humberto Martins Scandiuzzi, na época assessor da Secretaria de Meio
Ambiente, coordenou a elaboração do projeto da usina de reciclagem, desde o seu
início, em 1997. A usina funcionou em caráter experimental de abril de 2005 até a
sua inauguração oficial em 1º de setembro de 2005, quando operou com sua
capacidade total instalada. O equipamento instalado na usina pode processar até
360 toneladas de RCD por dia. A usina foi instalada numa área de 10 mil m²,
localizada às margens da rodovia vicinal Délcio Custódio da Silva (SP-427), que liga
a cidade de São José do Rio Preto a Ipiguá (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, 2007).
Segundo os levantamentos quantitativos da Prefeitura de São José do Rio
Preto (2007), são produzidas 700 toneladas de RCD por dia na cidade. Metade
desse total é empregada para aterrar áreas que necessitam de tal serviço, a outra
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metade é destinada à usina de reciclagem, que processa 350 toneladas de RCD por
dia, transformando-o em agregado reciclado.
As

operações

na

usina

são

relativamente

simples.

As

empresas

transportadoras e a própria prefeitura recolhem o resíduo em caçambas e o
transportam para a usina de reciclagem. Os caminhões chegam à portaria, onde a
carga é levemente molhada para reduzir a quantidade de poeira produzida durante o
transbordo. Liberada a entrada dos caminhões, os mesmos se dirigem a ATT onde
realizam o transbordo do RCD.
Chegam caminhões contendo, basicamente, dois tipos de carga: RCD
previamente triado, ou seja, ocorreu segregação do material na fonte geradora ou
nos pontos de apoio, e RCD não triado, proveniente quase sempre de empresas de
caçambas. Esse último tipo não passa por processo de segregação na fonte porque
é fruto de depósito de sobras de construção e demolição em caçambas alugadas,
onde o proprietário da obra não separa os resíduos e o transportador simplesmente
os recolhe e transporta. Na ATT o RCD triado é despejado diretamente nas pilhas de
resíduos reutilizáveis ou recicláveis (Classe A), enquanto que o não triado é
separado manualmente e armazenado em pilhas a céu aberto, segundo suas
classes, para posterior encaminhamento. O resíduo Classe A é depositado na
mesma pilha do RCD triado. Os demais resíduos, após a segregação, são
destinados para outros processos de reciclagem ou, na impossibilidade de realizá-la,
para aterros. Não é permitido descarregar na usina resíduos domiciliares, resíduos
industriais e resíduos provenientes dos serviços de saúde.
Para a área de reciclagem propriamente dita, onde se encontra o
equipamento britador, só é transportado o RCD Classe A. Para tanto, é utilizada uma
pá carregadeira que recolhe o material na pilha, o transporta até o britador e o
despeja no equipamento para processamento (Figura 3.83).
A Usina de Reciclagem de São José do Rio Preto produz vários tipos de
agregados reciclados, estando sua natureza e granulometria relacionadas,
respectivamente, à característica do material que é encaminhado ao britador e ao
conjunto de peneiras selecionado no equipamento (Figura 3.85). Após o
processamento, o agregado reciclado permanece depositado em montes ao redor
do britador, até que seja retirado para utilização. Cada tipo de agregado é
empregado nos processos construtivos, considerando suas características, o que é
determinado pelo conjunto de normas da ABNT.
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Identifica-se, como um instrumento econômico e de incentivo à reciclagem, o
uso preferencial dos agregados reciclados em obras e serviços públicos,
determinado pela Lei nº 9393 de 20 de dezembro de 2004 (SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO (Município). Lei nº 9393 de 20 de dezembro de 2004) e pelo Decreto nº
12.765 de 08 de abril de 2005 (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Município). Decreto nº
12.765 de 08 de abril de 2005). De acordo com essa legislação, os agregados
reciclados podem ser usados em substituição aos agregados convencionais
utilizados a granel nos seguintes serviços:
• Execução de sistemas de drenagem urbana em lastros, nivelamentos de
fundos de vala, drenos ou massas;
• Execução de obras sem função estrutural como muros, passeios,
contrapisos, enchimentos e alvenarias;
• Preparação de concreto sem função estrutural para produção de artefatos
como blocos de vedação, tijolos, meio-fio (guias), sarjetas, canaletas,
briquetes, mourões e placas de muro;
• Execução de revestimento primário (cascalhamento) ou camadas de
reforço

de

sub-leito,

sub-base

e

base

de

pavimentação

em

estacionamentos e vias públicas.
Como exemplo da aplicação do agregado reciclado, pode-se citar a
“Pavimentação Ecológica”, termo utilizado pelos técnicos da usina para denominar
um processo, onde as vias são pavimentadas utilizando agregado reciclado
proveniente da britagem de resíduos de alvenaria (componentes cerâmicos e
argamassas). O processo de pavimentação é simples. O agregado reciclado é
depositado e regularmente espalhado no leito das vias por uma motoniveladora.
Esse material possui uma significativa porção de cimento e cal na sua composição e
proporciona uma boa compactação sem, contudo, perder a capacidade de absorção
de água, portanto não produz poeira nem lama e barro (Figura 3.79).
Essa pavimentação foi empregada no Distrito de Engenheiro Schmitt,
localizado na zona rural de São José do Rio Preto, local conhecido pela produção de
doces e guloseimas. Foram niveladas, alargadas e recapeadas 50 Km de vias de
terra do distrito. A pavimentação beneficiou a população local, 90 proprietários de
chácaras e contribuiu para a inclusão do local no roteiro cultural da cidade.
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O concreto triturado, por sua vez, transforma-se num outro tipo de agregado
reciclado, muito parecido com a brita (Figura 3.86). O agregado natural custa em
torno de R$ 35,00 por m³ no mercado, enquanto que o custo operacional para
produzir o agregado reciclado é de R$ 3,00 por m³ (PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2007). O agregado reciclado oriundo do concreto
triturado é destinado à Fábrica de Artefatos, localizada no interior da área da usina,
onde são feitos 18 tipos de produtos para usos diversos, tais como: tubos,
sinalizadores, bancos, filetes, postes pequenos, tampas de boca-de-lobo, blocos,
bloquetes para piso, sarjetas e guias. Isso representa uma economia de
aproximadamente R$ 80 mil por mês ao município que antes adquiria esses
materiais para uso em obras públicas e agora os produz (SCANDIUZZI, 2006).
A capacidade de produção da planta de reciclagem evoluiu gradativamente.
Em agosto de 2005, quando funcionava ainda em caráter experimental, um
levantamento realizado pela prefeitura, revelou que a usina recebeu 223 caminhões
da prefeitura e 705 caçambas, o que corresponde a 4.738,50 toneladas de RCD.
Uma média de pouco mais de 200 toneladas por dia e 160 toneladas a menos em
relação à capacidade total instalada da usina (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, 2007).
Um balanço realizado pela gerência da usina, no período compreendido
entre maio e agosto de 2006, mostrou que foram processadas mensalmente, em
média, cerca de 10 mil toneladas de RCD. O processamento de resíduos da
construção civil aumentou 53% no mês de agosto de 2006, se comparado ao mês
de maio do mesmo ano, como demonstra o Quadro 3.09 e Figura 3.77
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2007).
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Quadro 3.09: Evolução da quantidade de RCD processado por tonelada na Usina de
Reciclagem de São José do Rio Preto
MÊS / ANO

TONELADA DE RCD PROCESSADO POR MÊS

Maio / 2006

7.112,10

Junho / 2006

6.910,80

Julho / 2006

8.782,80

Agosto / 2006

10.931,10

Fonte: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (2007).
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Figura 3.77: Evolução da quantidade de RCD processado por tonelada na Usina de Reciclagem
de São José do Rio Preto.

Fonte: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (2007).

Membros do setor privado, interessados em integrar a Rede de Áreas para
Recepção de Grandes Volumes poderão implantar e operar seus empreendimentos,
desde que os mesmos sejam licenciados, regulamentados e atuem em
conformidade com as diretrizes legais. Podem compor a rede os seguintes
elementos: Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil e
Resíduos Volumosos , Áreas de Reciclagem e Aterros de Resíduos da Construção
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Civil. Os projetos de empreendimentos, obrigatoriamente, devem ser apresentados à
Secretaria Municipal de Finanças, que o encaminhará à Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e Urbanismo para análise e expedição da licença de funcionamento.
O Núcleo Permanente de Gestão também deverá ser informado a respeito do
projeto.
A Figura 3.78 demonstra de forma esquemática o processo de aprovação de
empreendimentos que tenham por objetivo integrar a Rede de Áreas para Recepção
de Grandes Volumes.

PROCESSO DE APROVAÇÃO DE EMPREENDIMENTO

PROJETO DO EMPREENDIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NÚCLEO PERMANENTE DE
GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E URBANISMO

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Figura 3.78: Processo de aprovação de empreendimentos privados para integrar a Rede de
Áreas para Recepção de Grandes Volumes.

As figuras a seguir referem-se à Usina de Reciclagem de São José do Rio
Preto.
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Figura 3.79: Via de acesso à usina de reciclagem pavimentada com agregado reciclado.
Fonte: Veiga (2006b).

Figura 3.80: Guarita, conjunto de chuveiros e administração da usina de reciclagem.
Fonte: Veiga (2006b).
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Figura 3.81: Pilhas de resíduos segregados na Área de Transbordo e Triagem (ATT) da usina.
Fonte: Veiga (2006b).

Figura 3.82: Trabalho de triagem manual de resíduos na Área de Transbordo e Triagem (ATT)
da usina de reciclagem.
Fonte: Veiga (2006b).
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Figura 3.83: Transporte de resíduos da Área de Transbordo e Triagem (ATT) para o
equipamento britador.
Fonte: Veiga (2006b).

Figura 3.84: Equipamento britador da Usina de Reciclagem de São José do Rio Preto.
Fonte: Veiga (2006b).
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Figura 3.85: Agregados reciclados produzidos no equipamento britador, a partir de diferentes
materiais, com granulometria diversa.
Fonte: Veiga (2006b).
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Figura 3.86: Agregado reciclado para a produção de artefatos de concreto não estrutural.
Fonte: Veiga (2006b).

Figura 3.87: Fábrica de artefatos da Usina de Reciclagem de São José do Rio Preto.
Fonte: Veiga (2006b).
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3.3.1.2 Ações do Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos

Dentre as Ações para controle e fiscalização do conjunto de agentes
envolvidos

destaca-se

a

obrigatoriedade

de

elaboração

de

Projetos

de

Gerenciamento de Resíduos pelos grandes geradores e o disciplinamento dos
agentes envolvidos com a coleta e o transporte do RCD.
Os geradores de grandes volumes de resíduos de construção, sejam as
obras públicas ou privadas, e os participantes em licitações públicas são obrigados a
elaborar Projetos de Gerenciamento de Resíduos, em conformidade com as
diretrizes do Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e
Resíduos Volumosos de São José do Rio Preto e com a legislação federal,
especialmente com a Resolução CONAMA 307 de 5 de julho de 2002.
Deve constar no projeto a caracterização do empreendimento e a qualidade
e quantidade dos resíduos gerados, a descrição das soluções para triagem,
acondicionamento,

transporte

e

destinação

final.

A

implementação

é

responsabilidade do empreendedor enquanto que a fiscalização do cumprimento do
projeto é responsabilidade da administração pública municipal. A emissão do
“Habite-se” ou “Alvará de Conclusão” é condicionada ao cumprimento do projeto.
A prestação de serviços relacionados ao uso e estacionamento de
caçambas estacionárias e ao transporte de grandes volumes de RCD e resíduos
volumosos só pode ser realizada por empresas licenciadas. O licenciamento é
condicionado a um cadastramento junto à Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes que, por sua vez, deve cientificar o Núcleo Permanente de Gestão.
A licença para operação de veículos a tração animal obedece ao disposto na
Lei nº 8386 de 25 de maio de 2001, mais especificamente no seu artigo 1º que
obriga o cadastramento e o emplacamento dos veículos de tração animal junto à
Prefeitura Municipal (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Município). Lei nº 8386 de 25 de
maio de 2001).
Os transportadores são responsáveis também pela orientação dos usuários
dos serviços de coleta e transporte dos resíduos. Devem instruí-los quanto ao
posicionamento da caçamba, à quantidade de volume a ser depositado, aos tipos de
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resíduos admissíveis, ao prazo para preenchimento, à proibição da utilização de
transportadores não cadastrados e às penalidades previstas em lei.
Cabe aos órgãos de fiscalização da Prefeitura, no âmbito da sua
competência, o cumprimento das normas estabelecidas no conjunto da legislação
municipal e a aplicação de sanções por eventual inobservância. Nesse sentido são
suas as seguintes tarefas:
• Inspecionar e orientar os geradores e transportadores de RCD e resíduos
volumosos quanto às normas legais;
• Vistoriar os equipamentos, os veículos cadastrados para o transporte, os
recipientes para acondicionamento do RCD e dos resíduos volumosos e o
material transportado;
• Expedir notificações, autos de infração, de retenção e de apreensão;
• Enviar à Procuradoria Geral do Município, após os trâmites legais, os
autos que não tenham sido quitados, para fins de sua cobrança ou
execução.
O Núcleo Permanente de Gestão é um importante componente do conjunto
de ações do Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e
Resíduos Volumosos. Foi organizado a partir da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e Urbanismo, incluindo representantes técnicos da Secretaria Municipal de
Obras e da Secretaria Municipal de Serviços Gerais (Figura 3.88). A composição
mista do núcleo possibilita a integração e cooperação entre os órgãos da
administração pública e evita ações isoladas ou sobreposição das mesmas, o que
contribui para a redução de custos administrativos e operacionais.
O Núcleo Permanente de Gestão é o responsável:
• Pela implementação do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil e sua rede de Pontos de Apoio para
Pequenos Volumes;
• Pelo monitoramento da rede de áreas para Recepção de Grandes
Volumes;

187
• Pela realização de reuniões mensais com as instituições representativas
dos agentes geradores, transportadores e receptores de resíduos, com a
finalidade de compartilhar informações para a gestão adequada dos
resíduos.

NÚCLEO PERMANENTE DE GESTÃO

INTEGRADO POR REPRESENTANTES TÉCNICOS DE TRÊS ÓRGÃOS

SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE E URBANISMO
(COORDENADOR)

SECRETARIA DE SERVIÇOS
GERAIS

SECRETARIA DE OBRAS

Figura 3.88: Organização do Núcleo Permanente de Gestão.

Anualmente, desde janeiro de 2004, é realizada uma ação denominada
“Programa Cidade Limpa”, desenvolvida pela Secretaria de Saúde e Higiene, por
meio da Vigilância Epidemiológica. O programa não faz parte da componente
política-programática do Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos, contudo contribui para o funcionamento do
sistema à medida que recolhe os resíduos volumosos e os encaminha para
disposição final. O objetivo principal do Programa Cidade Limpa é proporcionar um
meio adequado para a população se desfazer de qualquer objeto armazenado de
maneira inadequada que possa se transformar em potencial criadouro do mosquito
da dengue e evitar a disseminação da doença. Para executar o programa a cidade
foi dividida em 14 áreas e todos os anos define-se e divulga-se um calendário para o
recolhimento dos resíduos. Os objetos podem ser depositados nas calçadas para
serem recolhidos por caminhões que passam nos bairros programados, diariamente
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das 8 às 17 horas. A parte reciclável dos materiais recolhidos é encaminhada para a
Cooperlagos. Assim, boa parte do material que poderia tornar-se criadouro de
vetores de doenças ou que seria descartado nas áreas de deposições clandestinas
de RCD, transforma-se em renda, contribui para a redução do volume de RSUs
depositados no aterro sanitário e, conseqüentemente, para a minimização dos
impactos ambientais no município.

Figura 3.89: Atividades do Programa Cidade Limpa.

Fonte: Spatti (2007c).
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3.3.2

Considerações sobre a implantação da Gestão Diferenciada do RCD em

São José do Rio Preto

As etapas do processo de implantação do Sistema para a Gestão
Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos de São José
do Rio Preto, a exemplo do que foi analisado para Belo Horizonte, podem ser
descritas e resumidas conforme o Quadro 3.10, segundo a norma NBR ISO
14001:1996 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1996).

Quadro 3.10: Etapas do Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil
e Resíduos Volumosos de São José do Rio Preto
Etapas

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Concepção

A

Planejamento

A

Implementação e
operação

C
B

D

Verificação e ação
corretiva
Análise crítica
Melhoria contínua
Legenda:
A – Realização do diagnóstico
B – Implantação de 14 Pontos de Apoio
C – Instituição do Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos
Volumosos
D – Implantação e operação da usina de reciclagem

A decisão de implantar a Gestão Diferenciada do RCD em São José do Rio
Preto deu-se em 1997, quatro anos após o início da experiência de Belo Horizonte,
quando a Gestão Diferenciada do RCD nesta cidade já estava implementada e em
operação. Dessa forma, alguns procedimentos das etapas de concepção e
planejamento do sistema ou foram facilitados ou simplesmente não foram realizados,
uma vez que já havia uma experiência piloto indicando as ações.
As considerações tecidas a respeito da concepção e planejamento do
programa de Belo Horizonte são verdadeiras também para São José do Rio Preto.
Os planos são muito semelhantes, o que é compreensível visto que ambos têm
como base a metodologia proposta por Pinto.
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A etapa de planejamento em São José do Rio Preto durou aproximadamente
cinco anos sendo essa uma diferença importante em relação a Belo Horizonte,
considerando que o tempo gasto no planejamento evitou que se demandassem
correções na etapa de implementação e operação. Outra diferença encontra-se na
forma de implementação. Enquanto Belo Horizonte implantou aos poucos a
componente física do plano, São José do Rio Preto implantou de uma só vez, em
2002, os quatorze Pontos de Apoio, bem distribuídos na malha urbana, aproveitando
os terrenos onde já ocorria a deposição clandestina (Quadro 3.10). Paralelamente, a
municipalidade pôs em curso planos de educação ambiental, amplamente
divulgados. A princípio a população, os geradores e os transportadores foram
orientados, houve um tempo para adaptação e iniciou-se, então, a fiscalização e a
aplicação de penalidades previstas em lei. Observou-se também que a população de
São José do Rio Preto tem um nível melhor de educação no que se refere às
questões ambientais e de limpeza urbana. Um fato curioso e que ilustra a
observação é que a prefeitura realiza varrição de ruas e calçadas somente no núcleo
central da cidade. Percorrendo vários locais dentro da área delimitada pelo perímetro
urbano, percebeu-se que esse serviço não é necessário nos bairros porque a
população colabora com a limpeza urbana, sem que haja uma imposição legal.
A Gestão Diferenciada do RCD em São José do Rio Preto consolidou-se
rapidamente, quando comparada a Belo Horizonte. Pode-se apontar como fatores
que contribuíram para isso: a existência de uma experiência prévia, a menor
complexidade da cidade em termos de demografia e território e um ritmo mais lento
de produção e consumo do ambiente construído. Não houve alterações na forma da
gestão pública do sistema, que ainda funciona bem e não apresenta distorções
significativas, como é o caso de Belo Horizonte.
O atendimento da demanda para expansão da componente de natureza
física acompanha o crescimento demográfico e a produção do espaço construído.
Até o final de 2007, os quatorze pontos de apoio e a usina de reciclagem estavam
implantados em operação e consolidados. Está prevista a implantação de mais
quatro Pontos de Apoio à medida que aumentar a demanda, perfazendo um total de
dezessete. A estrutura, até o momento, é apropriada e adequada.
Quanto ao gerenciamento da Rede Física, a situação em São José do Rio
Preto é bem diferente de Belo Horizonte. As unidades são bem administradas
conservadas e padronizadas. Os critérios de limpeza e organização são observados
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com mais rigor e os funcionários cumprem sua obrigação de inspecionar o resíduo e
orientar o transbordo, não permitindo, sob nenhuma alegação, o depósito de
material não segregado. Os usuários dos Pontos de Apoio acostumaram-se a
entregar os resíduos previamente separados porque sabem que, se não o fizerem, o
transbordo não será autorizado.
Houve uma redução significativa dos passivos ambientais, embora ainda
ocorram deposições clandestinas na cidade. Porém, essa prática diminui à medida
que cresce o nível de sensibilização ambiental da população por meio de
campanhas educativas periódicas, se disciplina a atuação do conjunto dos agentes e
se intensificam as ações de controle, fiscalização e aplicação de penalidades.
Grande parte das ocorrências é registrada em áreas particulares e os proprietários
são intimados para executar a remoção do RCD e a limpeza do terreno.
Com a Criação do Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos, o município de São José do Rio Preto
adequou-se à legislação ambiental e definiu as responsabilidades do setor público e
privado, minimizando, assim, os conflitos que existiam entre os atores sociais
envolvidos na questão do RCD na cidade. Antes da implantação da Gestão
Diferenciada, o gerenciamento de cada tonelada de RCD custava R$ 27,00 ao
município, incluídos os gastos com os funcionários, com o maquinário para a retirada
dos resíduos e com o transporte até os aterros. Após a sua implantação, o
processamento de cada tonelada, em 2006, custava R$ 16,00 (PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2007).
As empresas que operaram coletando e transportando entulho também
foram beneficiadas. De um lado, com a criação da associação dos transportadores
que permitiu sua organização e a abertura de negociação com o poder público. De
outro, considerando que os resíduos têm um destino definido, os empresários do
setor trabalham legalmente, não correm riscos desnecessários no seu exercício
profissional,

têm

seus

custos

operacionais

otimizados,

mantêm

um

bom

relacionamento com o poder público e são bem vistos pela população.
Além da questão ambiental e econômica, a implantação do sistema cumpre
também uma função social. Todos os materiais recicláveis separados nos Pontos de
Apoio e na ATT da usina de reciclagem, são destinados a Cooperlagos, promovendo
a inclusão dos catadores no processo em si e no mercado de trabalho.
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Outro

segmento

beneficiado

foi

o

dos

pequenos

transportadores,

principalmente os carroceiros, que podem trabalhar legalmente e contar com locais
definidos, seguros e com bom nível de salubridade ambiental, tanto para serem
contatados pelos usuários, através do Disque Coleta, quanto para transbordar os
resíduos adequadamente.
Considerando as etapas definidas no quadro 3.10, o sistema está em
processo de melhoria contínua, o que necessariamente induz a uma volta periódica
e paralela às etapas de verificação e ação corretiva e análise crítica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As projeções da ONU relativas à evolução da população mundial nas áreas
urbanas, levam a crer que a tão almejada sociedade sustentável estará na sua
maioria instalada em cidades. Por isso os temas referentes a sustentabilidade
urbana devem fazer parte das agendas de políticos, planejadores, gestores e
pesquisadores, na busca de soluções e instrumentos de planejamento e gestão das
cidades.
O incremento da população urbana estimula a expansão do ambiente
construído para prover moradia, abrigar as atividades humanas e requer a
implantação de infra-estrutura. Essa expansão acelera o metabolismo urbano e
intensifica a pressão exercida no ambiente de entrada e de saída. Particularmente
nesse último, a produção do ambiente construído tem como um dos aspectos
ambientais a produção de RCD e como conseqüente impacto ambiental, a
degradação do meio. Logo, o incremento da população urbana é diretamente
proporcional à produção e expansão do ambiente construído que, por sua vez,
considerando o seu atual modo de produção e consumo, também é diretamente
proporcional à geração de RCD.
Apesar das mudanças ocorridas nas últimas décadas, na prática, a
construção civil brasileira ainda não se adequou aos padrões internacionais de
eficiência e qualidade e preserva a mentalidade conservadora do século 20. O setor
é comandado por empreendedores e profissionais que consideram irrelevante o
tema sustentabilidade ou identificam como mais altos os custos da produção
sustentável sem, contudo, perceber seus benefícios. Sendo assim, persiste no uso
de materiais, tecnologias e métodos construtivos convencionais, manuseáveis por
mão-de-obra pouco qualificada e barata nos canteiros de obra, acreditando que essa
opção ainda proporciona os custos mais baixos. Esses fatores somados contribuem
para o aumento da geração e conseqüentemente do volume de RCD depositado no
ambiente de saída, agravando efetivamente as questões relacionadas ao
saneamento ambiental. Paralelamente, existe uma carência de políticas e planos
municipais de gerenciamento para este resíduo.
Em termos de saneamento ambiental a situação ideal seria que o
planejamento municipal fosse concebido a partir de uma visão geral e evoluísse à do
detalhe. Dessa maneira seria possível a elaboração de políticas e planos de
saneamento ambiental pautadas por uma visão sistêmica e holística de suas cinco
componentes, possibilitando a conexão entre os planos correlatos a cada uma delas,
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o que evitaria a sobreposição de ações e promoveria a integração entre os
instrumentos econômicos, sociais e ambientais. Entretanto, nada impede que se
inicie o planejamento de forma inversa, partindo-se de um recorte para o todo,
especialmente quando há casos emergenciais.
Confirma-se assim a hipótese inicial deste trabalho e acrescenta-se, após as
considerações resultantes dos dois estudos de caso, a possibilidade de solucionar
as questões relativas ao RCD começando-se pelos PIGRCCs, principalmente
quando existem passivos ambientais e situações emergenciais. Belo Horizonte, é um
exemplo disso. O diagnóstico realizado em 1993 apontou uma situação grave que
exigia providência imediata. Para tanto, implantou-se gradativamente uma
metodologia, ainda experimental, que seria reconhecida e consolidada como solução
adequada para a questão somente em 1999. Oito anos após, em 2001, foram
instituídos a política e o plano municipal de saneamento e o PIGRCC foi incorporado
e integrado ao PMS durante a elaboração do mesmo. A mesma situação repete-se
em São José do Rio Preto ressaltando que, embora o município ainda não tenha
instituído o PMS, implementou e consolidou o PIGRCC.
Nos dois casos estudados, antes da etapa de planejamento foi feito um
diagnóstico para apurar, entre outras coisas, o volume de RCD. A situação ideal
seria que os municípios dispusessem de banco de dados sobre o RCD, tais como:
informações estatísticas, levantamentos quantitativos e qualitativos e mapeamento
das áreas de deposição clandestina. O diagnóstico é um instrumento para o
planejamento e subseqüente definição de ações de gestão. Ele Aponta,
primeiramente, se existe a necessidade de uma componente física no PIGRCC e
qual seria sua dimensão. Se não houver um volume que justifique a implantação de
uma componente física, os municípios devem buscar soluções conjuntas por meio
de cooperação intermunicipal, como por exemplo, consórcios, convênios, empresas
públicas intermunicipais, sociedades intermunicipais de economia mista e terceirizar
ou fazer concessão do gerenciamento do RCD para empresas privadas, mediante
contrato administrativo precedido de licitação.
Os estudos apontaram a necessidade de levantar e avaliar os instrumentos
de controle da municipalidade no que tange ao RCD e o conjunto da legislação
federal e estadual para referenciar o PIGRCC.
Verificou-se que em ambas as cidades foram pesquisadas e cadastradas
áreas disponíveis para instalar equipamentos de limpeza urbana destinados à
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recepção, transbordo, triagem e reciclagem do RCD. Essas áreas ou já estavam
degradadas ou apresentavam aptidão física para instalação das unidades da
componente física. É importante salientar que essas áreas podem estar inseridas na
malha urbana porque, se implantadas corretamente, são circundadas por uma zona
tampão que minimiza significativamente o impacto de vizinhança. Além disso, as
áreas para recepção de pequenos volumes devem estar distribuídas de maneira a
atender todas as regiões da cidade, de forma que a distância de percurso entre a
fonte geradora e o local de transbordo seja tal que não desestimule o transportador
a realizar a disposição final em local autorizado.
As soluções apresentadas nos PIGRCCs devem ser capazes de propiciar a
oferta de serviços públicos de coleta ao pequeno gerador, de responsabilizar os
grandes geradores, de ordenar o comportamento das empresas e da população em
geral com relação ao descarte do resíduo e de estabelecer marcos regulatórios para
empreendimentos relacionados ao RCD.
A Gestão Diferenciada do RCD não se implanta do dia para a noite, por meio
de ações impensadas, apressadas, sem um sólido processo de planejamento. Os
planos devem primeiro considerar as medidas mitigadoras corretivas, uma vez que
normalmente existem passivos ambientais que precisam de remediação e nem
sempre a não geração de RCD é possível nos processos produtivos da CPIC. Os
planos formulados para gerenciamento do RCD devem também ser pensados
priorizando ações de planejamento prévio, por meio do estabelecimento de medidas
mitigadoras preventivas, evitando-se a ocorrência de não conformidades, de maneira
que incentive a substituição gradativa das tecnologias de controle e remediação dos
impactos ambientais pelas de prevenção dos mesmos.
Os estudos também demonstraram que os atores sociais envolvidos
necessariamente devem ser identificados, convidados a participar e suas demandas
devem ser ouvidas e analisadas, buscando diminuir o conflito de interesses para que
arenas políticas não sejam formadas, dificultando a solução do problema. Nos dois
casos descritos ocorreram várias negociações. Nessa fase foram definidas soluções
com as quais as partes concordavam e, somente depois disso, houve a tomada de
decisões, a formulação das políticas e a implementação dos planos correlatos.
A participação do setor privado, de Organizações Não Governamentais
(ONGs), instituições de ensino e pesquisa, em ambos os casos, não foi imposta nem
tampouco excluída. Em São José do Rio Preto a atuação do setor privado é ainda
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incipiente, ao contrário do que acontece em Belo Horizonte, onde o setor da
construção civil, representado pelo SINDUSCON MG, é um parceiro importante e
integrante do Grupo de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil.
Além disso está consolidada e tem apoio do setor público uma cadeia produtiva de
atividades ligadas ao gerenciamento do RCD. Essas atividades iniciam-se pela
remoção, transporte, transbordo e triagem, passam pelas formas de tratamento, que
incluem o co-processamento, a incineração, a reutilização e a reciclagem,
terminando na destinação final adequada. Explica essa diferença de comportamento
do setor privado o fato de que Belo Horizonte é uma Metrópole Nacional, um
Sistema Urbano-Regional e importante componente da Estrutura Urbana Centro Sul,
portanto, atrativa e estratégica do ponto de vista do setor privado brasileiro
(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA; UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS,
2002). Nas duas cidades ocorreu a formação e a participação de cooperativas e
associações de trabalhadores do setor de reciclagem . Belo Horizonte estabeleceu
uma parceria importante com a UFMG que está produzindo pesquisa e trabalhos
que poderão ser aproveitados por outros municípios. A parceria começou com
pequenos projetos e amplia-se beneficiando ambas as partes, evita, de um lado, que
o município invista recursos dos quais a universidade dispõe e por outro, facilita a
pesquisa aplicada e campo de trabalho para professores e alunos.
As possibilidades de emprego do agregado reciclado devem ser definidas de
acordo com as características de cada município. Sua comercialização é viável,
contudo a definição do uso preferencial em obras públicas é um instrumento de
estímulo a sua produção, aquisição e consumo. Em São José do Rio Preto, o
agregado reciclado não é comercializado porque toda a produção é absorvida pelas
obras públicas. Os resíduos exógenos, tais como madeira, papel e papelão, metais,
plásticos e vidro, também possuem potencial para comercialização que pode ser
feita pela administração pública ou, como no caso de Belo Horizonte e São José do
Rio Preto, por trabalhadores reunidos em cooperativas cadastradas junto aos órgãos
públicos responsáveis pela gestão dos resíduos.
A figura 3.90 demonstra esquematicamente o processo de planejamento
para elaboração de um Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da
Construção Civil (PIGRCC).
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Figura 3.90: Processo de planejamento para elaboração de Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (PIGRCC).
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A ação mínima necessária para que um município elabore um PIGRCC é a
realização do diagnóstico, a partir do qual, identifica-se a situação do município e
inicia-se o processo de planejamento.
Entende-se que a metodologia de Gestão Diferenciada proposta por Pinto é
coerente e adequada e após a verificação dos resultados de sua aplicação em Belo
Horizonte e São José do Rio Preto conclui-se também que é possível a sua
implementação.
As experiências descritas neste trabalho são a aplicação prática da
metodologia e contribuíram para aperfeiçoá-la. Existem outras descritas em
trabalhos acadêmicos e publicações diversas, entre as quais do MMA, do Ministério
das Cidades e da CEF, todas apontando um só caminho: o RCD necessita de
gerenciamento próprio, é viável a sua reutilização como agregado reciclado, sendo
recomendável o seu uso preferencial em obras e serviços públicos. Não faltam,
portanto, fontes de pesquisa e exemplos práticos para que os municípios brasileiros
tomem providências. Alegar falta de recursos não procede. A CEF é o principal
agente financeiro do governo federal no fomento ao desenvolvimento urbano, em
ações de saneamento ambiental e infra-estrutura, com a atribuição de intermediar
recursos financeiros e garantir o retorno social, econômico e financeiro dos
investimentos. O BNDES também concede apoio financeiro por meio da opção de
financiamento denominada “Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos”. O que falta
realmente é compromisso público, bons projetos para serem apresentados às
instituições financeiras, quadro de pessoal capacitado e compromissado para
concebê-los e implementá-los, disponibilidade para estabelecer parcerias com o
setor privado, com o terceiro setor e com municípios circunvizinhos que vivenciam
problemas comuns. Em suma, é preciso sair do círculo limitado da política partidária
eleitoreira e compreender que o interesse público é o “interesse do todo, é “função”
qualificada dos interesses das partes, um aspecto, uma forma específica, de sua
manifestação” (BANDEIRA DE MELLO, 2002, p. 57).
Os municípios brasileiros não podem permanecer alheios ao problema ou
agindo como atores coadjuvantes, executores apenas de medidas mitigadoras
corretivas e emergenciais para corrigir não conformidades, subjugados aos
interesses do setor privado e somente reagindo às pressões advindas de segmentos
da sociedade tais como a população, a mídia, a academia e o poder judiciário. É
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inquestionável o papel regulador da administração pública municipal, tanto do ponto
de vista ético quanto legal.
Quanto ao setor da construção civil, é preciso acompanhar a evolução do
mercado, apostar em pessoas, idéias e tecnologias inovadoras, ter uma visão
multidisciplinar que englobe conhecimentos sobre economia e contabilidade
ambiental e investir na formação de colaboradores para que sejam capazes de
trabalhar com inovações. As construtoras precisam assumir-se integralmente como
indústria, planejando e executando suas obras como montadoras, agrupando
empresas

parceiras

fornecedoras

de

peças

e

serviços

especializados

e

estabelecendo metas de “zero resíduo” e “zero defeito”. Mas enquanto o setor da
construção civil não salta rumo à construção sustentável, precisa ao menos cumprir
a lei, responsabilizando-se por seus resíduos.
Destaca-se ainda a importância da atuação do Ministério Público. De modo
geral, tanto o setor privado quanto o público desobedeceram aos prazos estipulados
pela Resolução CONAMA 307 de 5 de julho de 2002, mantendo-se inertes. Em um
ambiente de negociações, o papel do Ministério Público deve ser o de mediador dos
debates. Mas, caso estabeleçam-se conflitos, a atuação deve iniciar-se pelo
levantamento das políticas públicas adotadas no município, mediante inquérito civil,
evoluir para a formulação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou, em última
análise, a propositura de Ação Civil Pública (ACP) em face do município. Da mesma
forma, a promotoria de justiça ambiental deve fiscalizar os geradores que têm a
obrigação legal de atender as diretrizes da resolução.
Os exemplos de Belo Horizonte e São José do Rio Preto demonstram que o
problema não é de ordem técnica e metodológica e sim política estando mais
relacionado à falta de uma gestão pública centrada, de fato, no interesse público, de
controle social e educação ambiental. São as ações e/ou inações do poder público
que geram resultados, esperados ou não, sobre os quais ele é responsável, visto
que é dele a responsabilidade e a atribuição de regulamentar, implementar e
fiscalizar.
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